Vážení športoví priatelia,
dovoľte nám pozvať Vás na 6. ročník medzinárodného mládežníckeho hádzanárskeho turnaja SARIUS CUP 2014, ktorý sa uskutoční v
meste Prešov a okolí /Slovensko/, v termíne od 20. do 23. augusta 2014.
Turnaj pre Vás pripravuje spoločnosť REDEA Consulting s.r.o., 4 SPORT s.r.o., PRO REGIO o.z. a Centrum regionálneho rozvoja n.o. v spolupráci s hádzanárskym klubom Tatran Prešov, spol. s r.o. a hlavným reklamným partnerom – spoločnosťou
PRO LEAGUE s.r.o., ktorá je výhradným distribútorom značky KEMPA na Slovensku.
Počas 5. ročníka turnaja bojovalo o víťazstvo celkom 85 družstiev z 11 krajín Európy. Na základe skúsenosti z minulého ročníka sme
sa rozhodli predlžiť náš turnaj o deň, takže sa bude hrať počas 4 dní.
Tento rok sme pre Vás pripravili novinku – kategóriu MINI pre zmiešané hádzanárske družstvá prípraviek vo veku do 11 rokov.
Táto kategória bude hrať len v dňoch 20. a 21. augusta na trávnatých ihriskách (v prípade nepriaznivého počasia sa bude hrať v hale)
menších ako klasický rozmer, v priestoroch 4 SPORT Areálu, ul. Jazdecká, kde bude pre malých hádzanárov pripravený aj sprievodný
program, rôzne súťaže, paintball, DJ, slávnostné otvorenie s ohňostrojom a recepcia s diskotékou.
Pevne veríme, že nielen kvalitné športovo-technické podmienky, ale aj priateľská atmosféra nebudú chýbať na palubovkách počas
týchto letných dní, ktoré v našom meste strávite.

Kategórie
U17
U15
U14
U13
U12
A17
A15
A14
A13
A12
MINI

Rok narodenia
chlapci nar. po 01.01.1998 a mladší
chlapci nar. po 01.01.2000 a mladší
chlapci nar. po 01.01.2001 a mladší
chlapci nar. po 01.01.2002 a mladší
chlapci nar. po 01.01.2003 a mladší
dievčatá nar. po 01.01.1998 a mladšie
dievčatá nar. po 01.01.2000 a mladšie
dievčatá nar. po 01.01.2001 a mladšie
dievčatá nar. po 01.01.2002 a mladšie
dievčatá nar. po 01.01.2003 a mladšie
Družstvá chlapcov, dievčat a mix družstvá.
Hráči nar. po 01.01. 2004 a mladší

Hrací čas
2 x 17´
2 x 15´
2 x 15´
2 x 15´
2 x 15´
2 x 17´
2 x 15´
2 x 15´
2 x 15´
2 x 15´
2 x 7´

Prestávka Počet hráčov
1´
1´
1´
1´
1´
1´
1´
1´
1´
1´
1´

6+1
6+1
6+1
6+1
6+1
6+1
6+1
6+1
6+1
6+1
4+1

OFICIÁLNY PROGRAM TURNAJA:
19. august 2014 /Utorok/
- príchod družstiev a ich registrácia /aj kategória MINI/ v Bowlingu pri trati, ul. Jazdecká 1/A,
od 10.00 do 20.00 hod., ubytovanie
20. august 2014 /Streda/
- dodatočná registrácia pre kategóriu MINI do 10.00 hod. v CALL CENTRE v Športovej hale
Prešovskej univerzity /vedľa Tatran Handball Arena/, ul. Športová 10
- zápasy v základných skupinách
- slávnostné otvorenie turnaja
21. august 2014 /Štvrtok/
- zápasy v základných skupinách, v kategórii MINI nadstavba (alebo play – off )
- slávnostné vyhodnotenie a ukončenie turnaja MINI v podvečerných hodinách
- priateľské posedenie trénerov a vedúcich družstiev, diskotéka pre účastníkov turnaja
22. august 2014 /Piatok/
- zápasy v základných skupinách a play-off zápasy
23. august 2014 /Sobota/
- play-off a finálové zápasy všetkých vekových kategórií
- slávnostné vyhodnotenie a ukončenie turnaja
DRUŽSTVÁ:
Oficiálna výprava môže mať max. 20 osôb vrátane trénera a vedúceho družstva. Ďalší hostia, fanúšikovia a rodičia hráčov sú organizátormi vítaní!
Vek hráčov nesmie presiahnuť určenú hranicu v každej kategórii. Hráč môže štartovať len za jedno družstvo a len v jednej vekovej
kategórii.
Vedúci družstiev musia mať k dispozícii počas každého zápasu na turnaji nasledovné dokumenty:
• registračné preukazy každého hráča /slovenské družstvá/
• platné cestovné pasy každého hráča /zahraničné družstvá/
• karty poistenca každého hráča.
V kategórii MINI sa musí predložiť registračný preukaz alebo pas /doklad s fotkou/ každého hráča.
Každé družstvo musí mať svojho trénera alebo vedúceho družstva. Pri nesplnení tejto podmienky, organizátor nebude upravovať
časový rozpis zápasov.

POISTENIE:
Zúčastnené družstva sú povinné zabezpečiť poistenie pre každého oficiálneho účastníka počas celého pobytu na turnaji. Vedúci družstva musí mať k dispozícii karty poistencov hráčov alebo poistku s menným zoznamom poistených osôb na každom zápase. Účastníci z
krajín, ktoré nie sú členmi EU, hradia náklady súvisiace s ošetrením individuálne v hotovosti, priamo na mieste.
PREHLÁSENIA:
Zúčastnené družstvá sú povinné odovzdať pri registrácii prehlásenie o zdravotnom stave hráčov a kompletnú súpisku hráčov, vrátane
mena a priezviska, dátumu narodenia, čísla registračného preukazu, u zahraničných družstiev čísla pasu a čísla dresu.
VÍZA:
Družstvá, ktoré potrebujú víza, zašlú zoznam účastníkov najneskôr do 18. 6. 2014. Inak nie je zaručené, že družstvá obdržia víza do termínu nástupu na turnaj. Zoznam obsahuje: meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo pasu každého účastníka, plus meno, priezvisko
a adresu vedúcej osoby, na ktorú sa posiela pozývací list.
ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ TURNAJA:
Hrá sa podľa hádzanárskych pravidiel IHF, SZH a špecificky upravených pravidiel tohto turnaja. Družstvá budú rozdelené do základných
skupín podľa počtu prihlásených družstiev. V rámci skupiny sa bude hrať systémom každý s každým - jednokolovo
podľa rozlosovania. Víťazstvo v stretnutí sa hodnotí 2 bodmi, remíza 1 bodom a prehra 0 bodmi.
VECNÉ CENY:
Na turnaji budú v každej kategórii odmenené prvé tri najlepšie družstvá nasledovne:
• víťazné poháre za prvé, druhé, tretie miesto v každej kategórii turnaja
• diplomy a zlaté, strieborné a bronzové medaily v každej kategórii turnaja
• vecné ceny pre každého hráča družstva na prvom, druhom a treťom mieste
v každej kategórii turnaja /max. 18 hráčov/
• najlepší brankár, hráč a strelec v každej kategórii turnaja
• „Certifikát účasti“ pre každé družstvo.
Každá kategória je sponzorovaná spoločnosťou PRO LEAGUE s.r.o.,
športovými výrobkami značky KEMPA v hodnote 1 000,- €.
VOĽNÝ ČAS A DOPRAVA:
Organizátori pripravili pre zúčastnené družstvá v rámci voľného času možnosť za zľavnené vstupné navštíviť Letné kúpalisko, Aquapark Delňa, Hvezdáreň a planetárium, lanové centrum Outdoor Park, vyhliadkovú vežu Konkatedrály sv. Mikuláša, Vodárenskú vežu
s vyhliadkou, Jaskyňu „Zlá diera“ Lipovec a 5D kino – ZOC MAX. Účastníci turnaja majú zľavu na bowling v Bowlingu pri trati a taktiež
bezplatnú prepravu autobusmi Mestskej hromadnej dopravy a kyvadlovej prepravy v rámci turnaja.
UBYTOVANIE A STRAVOVANIE:
Školský internát /internáty stredných škôl v Prešove/:
- cena ubytovania / noc / osoba:
Plná penzia /raňajky, obed, večera/:
- cena stravovania / deň / osoba:
4 x noc, 4 x plná penzia = 78,- € / osoba / pobyt
Ubytovanie začína večerou dňa 19.8.2014 /utorok/ a končí obedom dňa 23.8.2014 /sobota/.
UBYTOVANIE A STRAVOVANIE – pre kategóriu MINI :
Školský internát /internáty stredných škôl v Prešove/:
- cena ubytovania / noc / osoba:
Plná penzia /raňajky, obed, večera/:
- cena stravovania / deň / osoba:
2 x noc, 2 x plná penzia = 39,- € / osoba / pobyt
Ubytovanie začína večerou dňa 19.8.2014 /utorok/ a končí obedom dňa 21.8.2014 /štvrtok/.

9,50 €
10,- €

9,50 €
10,- €

Družstvá, ktoré budú dochádzať si môžu stravu doobjednať.
V prípade požiadavky možnosť ubytovania družstiev, rodičov, fanúšikov v penzióne alebo hoteli.
PRIHLÁSENÉ DRUŽSTVÁ MUSIA MAŤ ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE A STRAVOVANIE LEN CEZ PONUKU ORGANIZÁTORA TURNAJA!
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Účastnícky poplatok pre jedno družstvo je 100,- € a platí pre každú kategóriu zvlášť. V prípade odhlásenia družstva z turnaja sa účastnícky poplatok nevracia.
Družstvá, ktoré prihlásia na turnaj viac ako jedno družstvo majú pripravenú zľavu od organizátora:
Počet družstiev
Zľava
Účastnícky
Počet družstiev
Zľava
Účastnícky
					
poplatok				
poplatok
•
jedno družstvo
0%
100,- €
•
štyri družstvá
25%
300,- €
•
dve družstvá
7,5%
185,- €
•
päť družstiev
30%
350,- €
•
tri družstvá
20%
240,- €
Prihlásené družstvá si zabezpečujú ubytovanie a stravovanie len cez ponuku organizátora! Každé družstvo,
ktoré sa ubytuje mimo ponuky organizátora, bude platiť štartovné 300,- €.
UČASTNÍCKY POPLATOK pre kategóriu MINI je 25,- € pre každé družstvo.
V prípade odhlásenia družstva z turnaja sa účastnícky poplatok nevracia.
Prihlásené družstvá si zabezpečujú ubytovanie a stravovanie len cez ponuku organizátora! Každé družstvo, ktoré sa ubytuje
mimo ponuky organizátora, bude platiť štartovné 100,- €.
TERMÍN ZASLANIA PRIHLÁŠKY:				

31. júl 2014

www.4sport.sk – stránka s informáciami o turnaji a zoznamom prihlásených družstiev v jednotlivých kategóriách.
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