
 

PRZEPISY GRY: 

 
1. Piłka ręczna plażowa jest grą mającą na celu zabawę i propagowanie  

tej dyscypliny w wydaniu halowym. 

2. Zawody odbywają się na boisku o wymiarach 12 na 27 m. 

3. Drużyna składa się z czterech osób (bramkarz i trzech 

zawodników polu). Maksymalna liczba zawodników to osiem osób            

zgłoszonych przed meczem. 

4. Piłka ręczna plażowa jest grą bezkontaktową i zachowującą zasady  

fair play. 

5. Sędziowie (w liczbie dwóch prowadzących) mają pełną swobodę                           

w przyznawaniu punktów np. dwa punkty za efektowne bramki  

(wrzutka). 

6. Mecz liczy dwie połowy (2 razy po 10 min). Obie połowy rozliczane 

są oddzielnie, w przypadku wygrania każdej z drużyn po jednej połowie 

rozstrzygnięcie następuje w systemie rzutów "sam na 

sam z bramkarzem". 

7. Spotkania rozgrywane są gumową chwytną piłką. 

8. Wszyscy zawodnicy grają boso. 

 

 

 
 

             więcej informacji na: 

 
          www.zprp.pl 

          www.beachhandball.pl 

          facebook: Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej          

Plażowej Hurtostal 2 Cup 

Młodzieżowe Mistrzostwa 

Polski w Piłce Ręcznej 

Plażowej 

HHUURRTTOOSSTTAALL  22  CCUUPP  22001133  
 

 
                                                    

   
     

 

14–16. 06. 2013 Szczecin 

http://www.zprp.pl/
http://www.beachhandball.pl/
http://www.ozpr.opole.pl/
http://www.szczecin.pl/


 

Cel imprezy: - popularyzacja piłki ręcznej, 

                        - zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania  

                          sportu, 

                        - integracja środowiska lokalnego, 

                        - integracja środowiska sportowego, 

 

 

Organizator: - Związek Piłki Ręcznej w Polsce 

                       -  Zespół Szkół Nr 2 w Szczecinie, 

                         - UMKS „Dąbie” Szczecin przy ZS 2 

 

 

Termin:  14-16. 06. 2013 

 

Miejsce imprezy:  Szczecin Dąbie – Plaża Miejska, ul. Żaglowa 1 

                                 Zespół Szkół Nr 2, ul. Portowa 21 

 

Kategorie: młodziczka, młodzik -  rocznik 99/98 

                   juniorka mł, junior mł. – rocznik 97/96 

                   junior, juniorka – rocznik 95/94 

 

Pobyt: Zespół Szkół Nr 2 

               ul. Portowa 21 

               70-833 Szczecin 

 

 Wyżywienie i zakwaterowanie: 

 

   Od kolacji 14. 06. 2013 do obiadu 16. 06. 2013 

 

Koszty :  

 

  Zespoły z noclegiem: 

   - wpisowe   - 100  zł/ zespół 

   - nocleg i wyżywienie  - 80 zł/ os. 

     (wyposażenie własne: śpiwór, materac). 

  

Trenerzy przyjeżdżają tylko z własnym śpiworem 

 

 

  

 

   Zespoły bez noclegu: 

    - wpisowe    - 100 zł/ zespół 

 

Nagrody: miejsca I – III – puchary, medale Mistrzostw Polski, dyplomy,                       

I miejsce koszulki Hummel,  

                   II miejsce – koszulki okolicznościowe, 

                   upominki dla trenerów.  

                                                                      

 Sprawy różne:  

   Przyjazd drużyn w piątek 14. 06. 2013 (od godziny 13.00), 

   turniej  rozpocznie się w piątek 14. 06. 2013 o godzinie 14. 00.  

   Zakończenie turnieju przewidywane jest na niedzielę  

   (16. 06. 2013)  na godzinę 13.00. 

     

                                                             

Zgłoszenia: do 9 czerwca 2013 (o przyjęciu do turnieju decyduje kolejność             

zgłoszeń). 

 

   Damian Jurkiewicz tel. 608 418 899 damianjurkiewicz@o2.pl 

   Robert Karbownik tel. 507 845 881  rbp.karbownik@wp.pl 

     

 

 

Każdy uczestnik Młodzieżowych Mistrzostw Polski na Plaży 

powinien posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do uczestniczenia w ww. zawodach lub                  

pisemną zgodę prawnego opiekuna. 

 

Oficjalna strona turnieju na facebook: 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Plażowej Hurtostal 2 Cup 

www.umksdabie.pl 

 

 

 

          I Twój zespół może zostać  

            Mistrzem Polski !!!. 

 


