REGULAMIN TURNIEJU DLA DZIEWCZYNEK LUTY 2022
MASTERS CUP-LADIES FIRST
§1 ORGANIZATOR
1. Organizatorem rozgrywek MASTERS CUP-LADIES FIRST jest SMS ARENA Tychy, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. W sprawach związanych z rozgrywkami należy kontaktować się z Organizatorem:
▪ TYCHY - SMS Arena:
tel. 534-490-998 / kontakt@smsarenatychy.pl / www.smsarenatychy.pl
3. Rozgrywki odbywają się w SMS Arena Tychy – Tychy, ul. Lawendowa

Strona internetowa: www.smsarenatychy.pl

§ 2 CELE
1. Propagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród dzieci i młodzieży, zawiązywanie nowych
przyjaźni, wychowanie poprzez sport. Promowanie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia
oraz postaw fair play.
§ 3 UCZESTNICY
1. Dopuszcza się udział zawodniczek w kategoriach wiekowych: 2011 i młodsze, 2009
i młodsze oraz 2013 i młodsze.
2. Każdy zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół w danej kategorii wiekowej,
do którego został zgłoszony na karcie drużynowej dostarczonej Organizatorowi przez Trenera
lub Kierownika drużyny.
3. W ramach jednej drużyny zgłosić można maksymalnie 10 zawodników.
§ 4 TERMINY
1. Rozgrywki odbędą się według poniższego harmonogramu:
5 luty: rocznik 2011 i młodsze
6 luty – 2009 i młodsze
27 luty – 2013 i młodsze
2. Szczegółowa rozpiska gier zostanie przesłana trenerom uczestniczącym w rozgrywkach,
po potwierdzeniu udziału wszystkich drużyn.
§ 5 ZAPISY
1. Zapisy trwają do wyczerpania miejsc. W przypadku pełnej listy uczestników,
kolejne zespoły wpisywane będą na listę rezerwową.
2. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
na stronie internetowej:

www.smsarenatychy.pl

3. Drużynę rejestruje trener lub osoba upoważniona przez klub/trenera.
4. Przed rozpoczęciem rozgrywek trener/kierownik drużyny zobowiązany jest dostarczyć komplet
dokumentów zgłoszeniowych (karta drużynowa oraz karty indywidualne, w przypadku

formalnego wymogu także oświadczenia dot. pandemii COVID-19) – przesłane wcześniej
przez Organizatora.
5. Zawodnicy biorący udział w Rozgrywkach zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązującego w dniu turnieju MASTERS CUP.
6. Szczegółowych informacji o Turnieju udzielają Organizatorzy:
▪ TYCHY - SMS Arena:
tel. 534 – 490 - 998 / kontakt@smsarenatychy.pl / www.smsarenatychy.pl
7. Rejestracja drużyny wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 6 OPŁATA WPISOWA
1. Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości:
▪ 350,00 zł za udział 1 drużyny, w przypadku zgłoszenia kilku drużyn, obowiązuje
wielokrotność opłaty wpisowej.
2. Po rejestracji/wysłaniu zgłoszenia, na podany w formularzu adres mailowy przesłana zostanie
faktura z 14-dniowym terminem płatności. Uregulowanie faktury w ciągu 14 dni (daje
to potwierdzenie udziału w turnieju. W przypadku braku terminowego uregulowania opłaty
wpisowej Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia drużyny z listy uczestników
i zastąpienia kolejną.
§ 8 PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Podczas rozgrywek obowiązują zasady idei fair play.
2. Organizator zapewnia obsługę sędziowską, medyczną, techniczną, dostęp do szatni
i poczekalni. Szatnie dla drużyn dostępne będę 30 min przed Turniejem.
3. W SMS Arena Tychy obowiązuje zakaz spożywania oraz przebywania po spożyciu alkoholu
i środków odurzających, palenia papierosów, używania środków pirotechnicznych, zakłócania
przebiegu rozgrywek pod karą upomnień, walkowerów i wykluczenia z Turnieju bez zwrotu
kosztów opłaty wpisowej. Zakaz dotyczy wszystkich uczestników wydarzeń sportowych:
zawodników, trenerów, opiekunów, członków drużyn, kibiców oraz wszystkich osób
przebywających na terenie obiektu.
4. Rozstrzyganie wszelkich sporów i protestów leży w kwestii organizatora. Wszelkie uwagi
zgłaszają trenerzy bądź kierownicy drużyn uwzględnieni w karcie drużynowej.

§ 9 NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW
1. Świetna zabawa + poczęstunek + medal + puchary.

