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VII PUCHAR ZARZĄDU GŁÓWNEGO AZS W KORFBALLU 

I. Organizatorzy 

1. Dolnośląska Organizacja Środowiskowa AZS 

2. Sekcja korfball KU AZS Uniwersytet Wrocławski 

II. Informacje ogólne 

1. Termin przeprowadzenia zawodów: 24-25.10.2015 r. 

2. Miejsce rozgrywek: hala Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Przesmyckiego 10 

III. System rozgrywek 

1. System rozgrywek zostanie dopasowany do liczby zgłoszonych zespołów. 

2. Szczegółowe informacje oraz program zawodów zostaną przekazane zainteresowanym reprezentacjom po 

zamknięciu zgłoszeń. 

IV. Zgłoszenia 

Zgłoszenia reprezentacji uczelnianych / środowiskowych prosimy przesyłać na załączonym wzorze, na adres: e-mail: 

izabela.dominika.kolodziejczyk@gmail.com  

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń mija z dniem: 10.10.2015 r. 

W przypadku drużyn, które chciałyby nocować we Wrocławiu przed lub po zawodach prosimy o wcześniejszy kontakt. 

W przypadku takim organizatorzy pomogą w znalezieniu miejsca noclegowego. 

V. Zasady uczestnictwa 

1. Do zawodów mogą zostać zgłoszone reprezentacje uczelniane(tylko studenci danej uczelni) lub 

środowiskowe AZS. W skład każdego zgłoszonego zespołu może wejść max. 12 zawodników (co najmniej 4 

kobiety i 4 mężczyzn) oraz trener i kierownik. 

2. W Pucharze ZG AZS w Korfballu mogą uczestniczyć: 

a) studenci, 

b) pracownicy naukowi uczelni, 

c) członkowie AZS  

3. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest przedłożenie w Biurze Zawodów w dniu zawodów, 30 minut 

przed rozpoczęciem pierwszego meczu następujących dokumentów: 

a) ważna legitymacja AZS; 
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b) ważna legitymacja studencka (w przypadku licealistów ważna legitymacja szkolna)  

4. Każda z drużyn zobowiązana jest do posiadania jednolitych strojów oznaczonych numerami. 

5. System rozgrywek i czas gry zostanie dopasowany do ilości zgłoszonych zespołów. 

6. Pozostałe przepisy gry będą zgodne z przepisami obowiązującymi w PLKorf. 

 

VI. Zasady finansowania 

Wariant A: 40 zł (gadżety: koszulka, identyfikator, opłata za udział w Pucharze ZG, obiad w sobotę na hali, woda na 

turniej) 

Wariant B: 15 zł (opłata za udział w Pucharze ZG, woda na turniej, identyfikator) 

Koszty noclegu ponoszą uczestnicy zawodów. 

VII. Dodatkowe informacje 

Szczegółowe informacje o zawodach zostaną przekazane zgłoszonym reprezentacjom uczelnianym pocztą 

elektroniczną. 

W sobotę po pierwszym dniu turnieju odbędzie się impreza integracyjna.  

Dodatkowych informacji o zawodach udziela: 

 Izabela Kołodziejczyk tel.: 663032273 @: izabela.dominika.kolodziejczyk@gmail.com  

 Szymon Poznański tel.: tel.:662371771 @: szymonpoznanski@gmail.com  

 

mailto:izabela.dominika.kolodziejczyk@gmail.com
mailto:szymonpoznanski@gmail.com

