REGULAMIN
Turniej unihokeja czwórek klas 4-6
o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej w Jabłonnie
•

Organizator
Piotr Bachurski-nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Armii
Krajowej w Jabłonnie; Krzysztof Stępniak-nauczyciel wychowania fizycznego w
Legionowie

•

Współorganizator/Patronat honorowy
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie/Gmina Jabłonna

•

Cel imprezy
Popularyzacja gry w unihokeja, stworzenie warunków do czynnego uprawiania sportu
i rekreacji przez młodych mieszkańców gminy oraz powiatu, wyłonienie najlepszego
zespołu w unihokeju dziewcząt i chłopców.

•

Termin i miejsce rozgrywania zawodów
Turniej zostanie rozegrany dnia 27.04.18. (sobota) w hali sportowej ul. Szkolna 2
(wejście od hali sportowe) – początek g. 9:00; rozgrzewka, losowanie g.8:30

Organizator zapewnia:
- profesjonalne przygotowanie boisk;
- obsługę sędziów;
- pomoc medyczną;
- sprzęt do unihokeja: bramki, kije, kask dla bramkarza(ze względów higienicznych
każdy bramkarz powinien posiadać kominiarkę ochronną pod kask);
- wodę, drobne przekąski;

Warunki uczestnictwa
1.W turnieju mogą brać udział uczniowie ze szkół podstawowych klas 4-6 z Gminy
Jabłonna jak i całego powiatu legionowskiego.
2.Turniej dla drużyn składających się z 4 osób (bramkarza i 3 osoby grające oraz
max trzech zawodników na zmianę w zespole)-organizator zastrzega sobie
zmianę ilości zawodników grających ze względu na ilość drużyn.
3. Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
4. Drużyna winna mieć jednego kapitana(opiekuna nauczyciela lub rodzica), który
odpowiada za kontakt z organizatorem oraz za zawodników podczas turnieju.
sprawuje również opiekę nad zawodnikami i czuwa nad ich bezpieczeństwem)
5. Każda drużyna musi posiadać swoją nazwę (nazwa lub nazwa szkoły /instytucji
kogo się reprezentuje)
6. Lista zgłoszeniowa powinna zawierać imię nazwisko uczestnika, datę
urodzenia, (PESEL ) nazwę drużyny oraz imię i nazwisko opiekuna-zgłoszenia
drogą mailowa piotrbachurski@wp.pl i biuro@kapiteam.pl
7. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych
przeciwwskazań lekarskich.
8. Uczestnicy poniżej 18 roku życia obowiązkowo muszą posiadać pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju (w przypadku jej braku nie
zostaną dopuszczeni do rozgrywek)

•

System rozgrywek
1.System rozgrywania meczów jest zależny od ilości drużyn biorących udział w
turnieju i zostanie ustalony po konsultacji z sędzią głównym i kapitanami drużyn na 1
dzień przed rozpoczęciem zawodów.
2. Losowanie grup/drabinki turniejowej odbędzie się w dniu turnieju o godz. 8:45
3. W trakcie każdego meczu drużynie przysługuje jedna 30 sekundowa przerwa na
życzenie.
4. W czasie trwania zawodów prawo zwracania się do sędziego ma tylko i wyłącznie
kapitan drużyny.
5. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZU - http://www.pzunihokeja.pl

•

Nagrody i wyróżnienia
- puchar dla drużyny która zajmie I, II, III miejsce; dziewcząt i chłopców
- medale dla drużyn z I, II, III miejsca;
- pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika;
- nagrody rzeczowe

•

Postanowienia końcowe

1. Każda drużyna jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania powyższego
regulaminu.
2. Za rzeczy zagubione podczas turnieju organizator nie odpowiada.
3. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone przez jej zawodników podczas turnieju.
4. Organizatorzy informują, że na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
i spożywania alkoholu.
5. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną
dopuszczeni do rozgrywek.
6. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności
od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich
mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej
interpretacji regulaminu i zasad gry.
8. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Zgłoszenia drużyn należy dokonać w terminie do dnia 26.04.19 do godziny 16:00 drogą
mailową na adres piotrbachurski@wp.pl,tel. 789068209 lub Krzysztof Stępniak tel.
884848469 biuro@kapiteam.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń (max 16 zespołów).

