
 

 

2016 European Masters Handball Championships for Men and Women June 10 – 12, 2016 / POREC 
–  Croatia 

Po raz dziesiąty Europejska Federacja Piłki Ręcznej (EHF) organizuje Mistrzostwa Europy Masters.  
Tegoroczny turniej rozegrany zostanie w dniach 10 – 12.06.2016 r. w chorwackiej miejscowości 
Porec.  
 
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu pokazującego uroki tego miejsca: 
https://www.youtube.com/watch?v=gq1NnfjyptE  

ZAKWATEROWANIE: 

Informacje nt. zakwaterowania oraz wyżywienia będą dostępne na stronie internetowej 
www.ehfmasters.com na początku lutego 2016 r. Prosimy się o bezpośredni kontakt z lokalnym 
organizatorem, aby ustalić szczegóły pobytu. 

HALE I TRANSPORT: 

Turniej rozegrany zostanie w czterech halach w miejscowości Porec. Informacje dotyczące transportu 
będą dostępne pod koniec stycznia 2016 r., na stronie internetowej: http://ehfmasters.com/  

KATEGORIE WIEKOWE: 

Mężczyźni: 

 35+ (urodzeni przed 31.12.1981) 
 45+ (urodzeni przed 31.12.1971) 
 50+ (urodzeni przed 31.12.1966) 

Kobiety: 

 33+ (urodzone przed 31.12.1983) 
 43+ (urodzone przed 31.12.1973) 

SPRAWY ORGANIZACYJNE ORAZ TERMINY: 

Rejestracja: do 04.04.2016 r. (proszę wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny do EHF, 
lokalnego organizatora, oraz ZPRP, adres: farecki@zprp.org.pl). W razie jakichkolwiek 
pytań proszę o kontakt z organizatorem. 

Rezerwacja miejsc noclegowych: do 04.04.2016r. (W razie jakichkolwiek pytań proszę o 
kontakt z lokalnym organizatorem.)  



Liczba drużyn: maksymalnie 16 drużyn w każdej wiekowej. (Zapisy: „kto pierwszy, ten lepszy”). 

Uczestnicy: Pierwsza drużyna z danego kraju, która się zarejestruje ma pierwszeństwo  

Wpisowe dla drużyn: 100 €. Kwota zostanie potrącona z depozytu (600 €), który każda drużyna 
musi wpłacić na konto EHF. 

Wpisowe dla każdego z zawodników: 65 € 

Sędziowie: max. 1 czynna zawodowo para. (bez wpisowego /  uprawnieni do gry) 

Dziennikarze: max. 1 osoba na drużynę. (musi posiadać Press ID, bez wpisowego / uprawnieni do 
gry) 

Rozkład zajęć: Styczeń 2016 oficjalne zaproszenie wysłane przez EHF 

Styczeń 2016 pierwszy folder informacyjny plus zaproszenie dostarczone przez 
lokalnego organizatora  

  04.04.2016 upływa termin przyjmowania formularzy rejestracyjnych 

  Kwiecień 2016 pierwsze informacje dotyczące turnieju (wysyłane przez EHF) 

Maj 2016 lista zawodników musi być dostarczona do EHF-u, lokalnego 
organizatora, oraz ZPRP 

Oficjalny Program imprezy: 

Czwartek, 09.06.2016r. 

10:00 – 19:00 Przyjazd i akredytacja uczestników, obowiązkowo: zaświadczenie 
lekarskie potwierdzające zdolność / możliwość uczestnictwa w 
zawodach 

18:00 Oficjalna konferencja 

19:30 Odprawa techniczna (EHF, lokalny koordynator, przedstawiciele 
władz samorządowych miasta) 

21:00 Ceremonia otwarcia i powitalna kolacja 

Piątek, 10.06 i Sobota, 11.06.2016r. 

09:00 – 19:00 Dzień meczowy 

Niedziela, 12.06.2016r.  

09:00 – 14:00 Dzień meczowy – finały 

15:30 Ceremonia zamknięcia 

Niedziela, 12.06 i Poniedziałek 13.06.2016r. 

Wyjazd drużyn 

Dodatkowe zajęcia: 

Lokalny organizator oraz władze samorządowe miejscowości Porec oferują możliwość zwiedzania. 
Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie www. 



 

Finanse: 

Depozyt: Każda drużyna musi zapłacić na konto EHF-u 600 € depozytu, który zawiera 
100 € wpisowego. W przypadku udziału w 2016 Master Ech zostanie 
zwrócona kwota w wysokości 500 €. Rejestracja jest ważna pod warunkiem 
opłacenia depozytu. 

Konto bankowe: EUROPEAN HANDBALL FEDERATION 
  Bank Austria, Am Hof 2, A – 1010 Vienna, 
  Account No. 00640 000 204 
  Bank code: 12000 
  SWIFT (BIC) code: BKAUATWW 
  IBAN code: AT46 1200 0006 4000 0204  
Opłaty bankowe: wszelkie koszty ponosi uczestnik 
 
Osoba kontaktowa (EHF): Claudia Brantl / EHF Master Handball Junior Manager 
   Tel.: +43-1-80151-133, Fax: +43-1-80151-138 
   E-mail:  brantl@eurohandball.com 
   Web info: www.eurohandball.com 
Ważne:  

 Na odprawie technicznej trzeba mieć ze sobą ważny paszport oraz badania lekarskie. 
 Wstępny termin złożenia listy zawodników: Maj 2016 
 Ostateczny termin złożenia listy zawodników: 09 czerwca 2016 (podczas odprawy 

technicznej) 
 
Dane kontaktowe: 
 
Organizator (EHF) 
European Handball Federation 
Claudia BRANTL 
Hoffingergasse 18 
1120 Wien 
Austria 
Tel: +43 1 80 151 133 
Fax: +43 1 80 151 138 
e-mail: brantl@eurohandball.com  
 
Lokalny Organizator Porec (LOP): 
 
Porec: 
Ronald FABLE / fable@rkporec.hr 
HRS Office / Zagreb: 
Anita SIKIC / a.sikic@hrs.hr 
Tel.:  +385 1 539 004 
Fax.: +385 1 5391 000 
Website: http://ehfmasters.com/  


