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Warszawa dn. 02.02.2015 r. 
 

 
Komisja ds. Plażowej Piłki Ręcznej ZPRP podaje terminy turniejów o Mistrzostwo Polski 

w sezonie 2015 oraz wytyczne dla organizatorów turniejów rangi Mistrzostw Polski. 
 
Terminy na które proszę składać aplikacje: 
 

30 – 31 maj 2015 r  MP 
06 – 07 czerwca 2015 r. MP 
13 – 14 czerwca 2015 r. MP 
11 – 12 lipca 2015 r.  MP 
18 – 19 lipca 2015 r.  MP 
25 – 26 lipca 2015 r.  PP 

 
Zgłoszenia od organizatorów należy przesyłać do dnia  27.02.2015 r. na adres mailowy: 
plazowka@zprp.org.pl 
 
 
Wytyczne dla organizatorów turniejów o Mistrzostwo Polski - sezon 2015 
 

1. Aplikacja musi być złożona na terminie wskazanym przez Komisję. 

2. Organizator powinien posiadać wszystkie niezbędne pozwolenia do organizacji imprezy jaką 

jest turniej rangi MP. 

3. Organizator zobowiązany jest do przygotowania boisk zgodnie z przepisami do gry w piłkę 

ręczną plażową  - w ilości minimum 2 boisk. 

4. Organizator zobowiązany jest do przygotowania wokół boisk trybun z miejscami siedzącymi 

stałymi: na boisku głównym na min 400 miejsc oraz na boisku bocznym na min 200 miejsc. 

5. Organizator zobowiązany jest do postawienia band elektronicznych. 

6. Przygotowanie strefy zwodów musi być zgodne ze Standardami ekspozycji materiałów 

marketingowych ZPRP. 

7. Organizator jest zobowiązany przeprowadzić odprawę techniczną w dniu poprzedzającym 

zawody. 

8. Podczas zawodów muszą być użyte tablice elektroniczne, przygotowane protokoły 

na zawody, dostarczone awaryjne ręczne tablice wyników, zielone kartki. 



            
   

   

   

  

  

 

9. Obsady sędziów, sędziego głównego oraz obserwatora z ramienia EHF tylko i wyłączenie 

dokonuje Kolegium Sędziów ZPRP (dopuszcza się zaproszenie sędziów zza granicy tylko 

posiadających status EHF lub IHF). 

10. Organizator zapewnienia sędziom, sędziemu głównemu oraz obserwatorowi z ramienia EHF 

całodziennego wyżywienia oraz noclegów. 

11. Organizator musi zapewnić sędziów stolikowych na zawody oraz obsługę techniczną (osoby 

odpowiadające za stan techniczny boisk w trakcie trwania zawodów oraz utrzymanie 

czystości wokół strefy zawodów), spikera oraz odpowiednie nagłośnienie. 

12. Organizator musi zapewnić napoje dla wszystkich uczestników zawodów przez cały czas 

trwania turnieju. 

13. Organizator turnieju jest zobowiązany także do ubezpieczenia zawodów  

od odpowiedzialności cywilnej chyba, że zawody będą przeprowadzone na obiekcie 

posiadającym już takie ubezpieczenie. 

14. Organizator musi zapewnić „szatnie” strefę dla zespołów i sędziów, zabezpieczonych przed 

kradzieżą. 

 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Komisji ds. Plażowej Piłki Ręcznej ZPRP 

 
Klaudiusz Sevkovic  


