
ZAŁĄCZNIK NR 3 

Regulaminu Rozgrywek Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej w sezonie 2017 

 

PUNKTY ZA ORGANIZACJĘ TURNIEJU  

L.P. KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW 

DEKLAROWANA LICZBA 

PUNKTÓW - 

ORGANIZATOR 

WERYFIKACJI LICZBY 

PUNKTÓW – SĘDZIA 

GŁÓWNY ZAWODÓW 

1. Nagroda pieniężna 

(tylko gotówka - nie są akceptowane 
vouchery) 

 

Od 5 do 20 punktów: 

.: 0 – 1000 zł - 0 punktów 

.: 1000 – 2000 zł - 5 punktów 

.: 2000 – 5000 zł - 10 punktów 

.: powyżej 5000 zł - 20 punktów 

  

2. Liczba dni turniejowych 

(w liczbę dni turnieju nie wlicza się 

turnieju młodzieżowego) 

Od 1 do 5 punktów: 

.: 1 dzień – 1 punkt 

.: 2 dni – 2 punkty 

.: 3 dni – 3 punkty 

.: 4 dni – 4 punkty 

.: 5 dni – 5 punktów 

  



3. Turniej rozgrywany dla kobiet i mężczyzn 5 punktów   

4. Turniej młodzieżowy rozgrywany w tym 

samym czasie na tym samym obiekcie 

(wymagane uczestnictwo minimum 

4 zespołów młodzieżowych) 

5 punktów   

5. Animacje i zabawy sportowe 

z elementami plażówki dla dzieci 

organizowane w trakcie trwania turnieju 

(wymagana liczba uczestników - 

minimum 20 dzieci w wieku od 5 do 15 

lat, wymagany czas trwania animacji – 

2 x 1 godzina) 

10 punktów   

6. Dwa bezpłatne punkty dostępu do 

Internetu dla zawodników. 

5 punktów   

7. Trybuny na minimum 300 osób 10 punktów   

8. Elektroniczna tablica wyników  Od 5 do 10 punktów: 

.: elektroniczna tablica na 1 

boisku – 5 punktów 

.: elektroniczna tablica na 2 

boiskach – 10 punktów 

  

9. Boisko ze sztucznych oświetleniem 5 punktów   



(punkty są naliczane jedynie 

w przypadku rozgrywania meczów przy 

sztucznych oświetleniu, minimum 500 

lux) 

10. Nagłośnienie, spiker i muzyka podczas 

turnieju 

5 punktów   

11. Dwóch sędziów na mecz 10 punktów   

12. Łapacze za bramkami 5 punktów   

13. Internetowa relacja live (link do 

transmisji musi być przesłany do Komisji 

na 14 dni przed turniejem) 

15 punktów   

     

 SUMA PUNKTÓW: Od 1 do 110 punktów   

 


