
II Memoriał Bożeny Markiewicz (Gniedziuk) 

Młodziczka 2008 i mł.  

Marki 16 - 18.12.2022r 

Cel zawodów:  

- Popularyzacja piłki ręcznej wśród dzieci. 

- Kształtowanie zdrowego trybu życia. 

- Wyłonienie najlepszych drużyn.  

Organizator: 

- Miejski Klub Sportowy Marcovia Marki 

Partnerzy:           

- Mareckie Inwestycje Miejskie 

- Miasto Marki 
- Warszawsko – Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej 

    

Termin i miejsce zawodów: 

- 16-18.12.2022r. przyjazd i zakwaterowanie w piątek. 

- Hala sportowa MCER, ul. Wspólna 40, Marki 05-270 

Uczestnicy: 

- Kategoria wiekowa młodziczka 2008 i młodsze. 

Zakwaterowanie i wyżywienie: 

- Zawodnicy śpią w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Wspólna 40/42, 

Marki 05-270. Uczestnicy muszą mieć ze sobą materac oraz śpiwór. Dla trenerów 

zapewniamy łóżka polowe. 

- Wyżywienie od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę. (Jeśli jest potrzeba proszę 

podać ilość obiadów wegetariańskich przy zgłoszeniu) 

System rozgrywek: 

- System rozgrywek i czas gry zależnie od ilości zespołów oraz gry w fazie grupowej i 

finałowej. 

- Przewiduje się 10 drużyn. 



- Czas gry w grupie 2x15min, czas w meczach finałowych 2x20min, 1 czas na mecz, kary 

1 minutowe.  

- Obowiązują przepisy ZPRP. 

Nagrody: 

- Każda drużyna otrzyma puchar 

-  Medale za miejsca I-III. 

- Każdy uczestnik dostanie koszulkę. 

- Nagrody rzeczowe dla najlepszej zawodniczki z drużyny. 

- Nagrody dla top 3 turnieju – bramkarz, MVP, król strzelców. 

 

Sprawy finansowe: 

- Wpisowe od drużyny wynosi 250 zł od zespołu. 

- Koszty zakwaterowania oraz wyżywienia (od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę) 

220 zł od osoby. 

- Kaucja 200 zł od zespołu, oddana w dniu wyjazdu po stwierdzeniu braku szkód. 

Sprawy różne:  

- Organizatorzy zapewniają wodę mineralną. 

- Każdy zespół powinien posiadać komplet strojów meczowych, buty odpowiednie na 

halę. 

- Zawodniczki powinny posiadać aktualne badania sportowe. 

- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za kontuzje, urazy itp. 

- Drużyna powinna liczyć maximum 16 zawodniczek. 

- Zespoły przyjeżdżają na własny koszt. 

- W trakcie trwania turnieju będzie otwarty bufet. 

- Możliwość skorzystania z nowoczesnej pływalni znajdującej się na terenie hali sportowej w 

bardzo atrakcyjnych cenach ( 9zł od uczestnika) 

- Mecz PGNiG Super Ligi Kobiet; Galiczanka Lwów – Młyny Stoisław Koszalin 

- O zakwalifikowaniu się na turniej decyduje kolejność zgłoszeń.   

- Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 25.11.2022r. 

 

Więcej informacji o turnieju udzieli: 

Koordynator turnieju Michał Getka Tel. 509 975 195 

e-mail: michal.getka86@gmail.com 


