
 
 
 

I. Cele i założenia 

 Popularyzacja gry w unihokeja  

 Umożliwienie sprawdzenia swych sił i możliwości w rywalizacji sportowej  
 
II. Organizatorzy  

Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Łochów  
Gmina Łochów  
Polski Związek Unihokeja  

 
III. Termin i miejsce  

Łochów, 20 - 21.06.2020 (sobota - niedziela)  
Hala sportowa w Łochowie, ul. Wyspiańskiego 20  
Hala sportowa w Łochowie, ul. 1 - go Maja 47.  
Hala sportowa w Kamionnej, ul. Szkolna 18. 

 
IV. Warunki uczestnictwa 

W turnieju prawo startu mają drużyny dzieci (drużyny klubowe, szkolne),  

 kategoria chłopcy 2008 i młodsi, boisko 20x40 m 

 kategoria dziewczęta 2008 i młodsze, boisko 20x40 m 

 kategoria chłopcy 2010 i młodsi, 5 zawodników (4 w polu+bramkarz) boisko 16x32m 

Dopuszcza się grę zespołów mieszanych w kategorii chłopców, z tym że na boisku przebywać 
może jednocześnie dwie dziewczynki danej drużyny.  

Turniej rozegrany zostanie na trzech halach sportowych, z podziałem na poszczególne 
kategorie.  

Zapisy drużyn przyjmowane są do 30 maja 2020 r. pod adresem jsternicki@wp.pl  
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę i liczbę zawodników oraz nazwisko opiekuna.  
 
Wpisowe 150 zł (płatność do 30.04.2020) lub 200 zł (płatność po 30.04.2020) od drużyny, 
płatne po zaakceptowaniu zgłoszenia. Decyduje kolejność zgłoszeń.  
Wykaz zgłoszonych drużyn www.stowarzyszenieolimpia.pl  
 
V. Sposób przeprowadzenia zawodów  

Turniej przeprowadzony będzie zgodnie z przepisami Polskiego Związku Unihokeja  
Drużyna może liczyć max 16 zawodników,  
 
Czas: 2x10 min bez zmiany stron, 3 minuty przerwy.  
System rozgrywek uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn.  
 
VI. Nagrody 

Puchary, dyplomy, medale.  
Nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników.  



 
 
 

VII. Postanowienia końcowe 

 Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich, co najmniej 
zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w 
turnieju oraz ważnej legitymacji szkolnej.  

 Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do posiadania dowodu tożsamości 
(dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna z aktualnym zdjęciem i nr PESEL) 

 Zawodnik może reprezentować klub/szkołę tylko w jednej kategorii wiekowej, zgodnie z 
listą zgłoszeniową dostarczoną organizatorowi na początku turnieju.   

 
Nocleg w szkole: koszt 250 zł od drużyny (należy zabrać własny materac i śpiwór).  
Wyżywienie: stołówka szkolna, cena uzależniona jest od liczby uczestników (ok. 40 zł 
osobodzień)  
Więcej informacji: jsternicki@wp.pl,   660982721 Janusz Sternicki, (po godz.15.00). 
 

 

ZGŁOSZENIE 

Nazwa klubu:  .................................................................................................................  

Kategoria :  

 Chłopcy 

Rocznik 2008 

i młodsi 

Chłopcy  

Rocznik 2010 

i młodsi 

Dziewczęta  

Rocznik 2008 

i młodsze 

Przewidywana liczba 

zawodników    

Nocleg    TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

Odpowiedzialnym za drużynę jest  ..................................................................................  

Telefon kontaktowy  ........................................................................................................  

Wypełnione zgłoszenie proszę przesłać na adres: jsternicki@wp.pl  

mailto:jsternicki@wp.pl

