
 

 

 

 

Komunikat nr 1 

 

 

I OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ RUGBY TAG  
ZIELONA GÓRA 6-8.11.2015 r.  

 

I. Patronat • 

 Ministerstwo Sportu i Turystyki •  

 

II. Organizator •  

Szkolny Związek Sportowy ZIEMIA LUBUSKA i Wataha RC Zielona Góra  na zlecenie Zarządu 

Głównego Szkolnego Związku Sportowego  

 

III. Uczestnicy. 
 

Drużyna składa się z samych chłopców, samych dziewcząt lub mieszane tylko z jednej szkoły. / 5+3/ 
+ opiekun. Maksymalnie drużyna liczy 9 osób 
 
Kategorie wiekowe : 
 
1. Mini Żak / III-IV klasa podstawowa/ rocznik  2006-2005 
2.  Żak  / V-VI klasa podstawowa/ rocznik   2004 - 2003 
 
Zaproszenia kierowane do wszystkich województw/ po 1 zespole w kategorii/ . 
 W przypadku braku zgłoszeń , organizator przewiduje możliwość kooptacji dodatkowego zespołu z 
danego województwa  o większej aktywności w tej dyscyplinie . 
IV. System . 

Turniej  rozgrywany będzie na etapie dwudniowym na 2 salach.  

Przewidywany jest udział 32 zespołów , po 16 zespołów w kategorii. 

Turniej rozgrywany jest w formie bezkontaktowej. 

Szczegółowy komunikat po przyjęciu zgłoszeń w Komunikacie nr 2 

 

 



 

 

 

 

 

 

V. Sprawy organizacyjne •  

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników:   

Przyjazd ekip powinien nastąpić 06.11.2015 roku w godzinach 16-18. Zakwaterowanie ekip i 

biuro organizacyjne podane zostanie w komunikacie nr 2 po zamknięciu zgłoszeń. 

 Wyżywienie uczestników w dniu przyjazdu 06.11.2015 od kolacji (18.oo – 20.oo) do obiadu 

w dniu 08.11.2015.  

Do weryfikacji wymagane będą: o ważne legitymacje szkolne zawodników (również 

zawodników, którzy skończyli naukę w szkole w roku 2014/2015) oraz lista imienna 

podpisana przez Dyrektora Szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w 

zawodach oraz pisemna zgoda rodziców. 

. Odprawa techniczna opiekunów ekip (na której będzie można będzie dokonać zmian w 

zgłoszeniu) odbędzie się 06.11.2015. o godzinie 20.00.  

VI. Sprawy finansowe 

 

 Odpłatność za udział w zawodach wynosi 60 zł od osoby (tj. 8 osób x 120 zł = 960 zł od 

zespołu) w terminie do 01.11.2015 r. (płatne przelewem lub gotówką na miejscu – konto jak 

wyżej ). W przypadku przyjazdu więcej niż 8 osób z ekipą, każda dodatkowa osoba opłaca 

pełny koszt pobytu, który wynosi 130 zł od osoby  

Wpisowe od zespołu 100 zł. 

 

 VII. Zgłoszenia  

Potwierdzenie udziału zespołu szkolnego – do 27.10.2015r.  

(telefon lub 

 e-mail: biuro@szs-lubuskie.pl, Tel/faks 68 4530747 i 512125501).  

Brak potwierdzenie będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w zawodach. Po tym 

terminie organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopuszczenia do zawodów zespołów z 

listy rezerwowej lub zespołów gospodarzy. Zgłoszenie imienne do zawodów przesyłają 

szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 27.10.2015.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody. 

 Za zajęcie miejsc I – III zespoły otrzymują medale i puchary (8 zawodników + 1 opiekun) .  

Za dalsze miejsca dyplomy. 

  

Pozostałe kwestie nie ujęte w Komunikacie nr 1 zostaną zawarte Komunikacie nr 2  

po zamknięciu listy zgłoszonych szkół 

 

 

 

Prezes SZS ZIEMIA LUBUSKA 

        Zbigniew Bermes 

 


