LETNI TURNIEJ UNIHOKEJA 18 lipca i 9 sierpnia
REGULAMIN
Turnieje przeznaczone są dla wszystkich chętnych, którym gra w unihokeja sprawia
wiele radości!
W zgłoszeniu prosimy o podanie: nazywa zespołu, imiona i nazwiska zawodników, rok i
miejsce urodzenia, numer telefonu do kapitana zespołu lub opiekuna, kategorię w jakiej
zespół będzie występował.
Start w TURNIEJU równoznaczny jest ze zgodą zawodnika na przetwarzanie jego danych
osobowych i publikacji wizerunku w materiałach związanych z (np. sprawozdania z turniejów
w prasie i na stronach internetowych, publikacja zdjęć z wizerunkiem uczestników turnieju,
publikacja wyników zawodów)
Proponowane kategorie:
Młodzik chłopcy (2007 i młodsi) – gra czterech zawodników (bez bramkarza, małe bramki,)
Młodzik dziewczęta (2007 i młodsze) – grają cztery zawodniczki (bez bramkarza, małe
bramki)
Junior chłopcy (2006-2005) – gra czterech zawodników (3-os. w polu + bramkarz, duże
bramki)
Junior dziewczęta (2006-2005) grają cztery zawodniczki (3-os. w polu + bramkarz, duże
bramki)
Kategoria Open (2004 i starsi) - gra sześciu zawodników (5os. W polu + bramkarza duże
bramki boisko 40x20m.)
Udział w turnieju jest bezpłatny!
Zapisy na 18.07
16.07.2020 (czwartek)- do godziny 18:00
18.07.2019 (sobota) – godz.9.00 otwarcie turnieju i start gier w kat. od najmłodszych do
najstarszych
Zapisy na 9.08
6.08.2020 (czwartek)- do godziny 18:00
9.08.2019 (sobota) – godz.9.00 otwarcie turnieju i start gier w kat. od najmłodszych do
najstarszych
Zgłoszenia prosimy wysyłać na e-mail: Aleksander.mietek@gmail.com lub SMS pod nr.
502532429
Cel imprezy
Popularyzacja gry w unihokeja, stworzenie warunków do czynnego uprawiania sportu i
rekreacji przez mieszkańców gminy oraz powiatu, wyłonienie najlepszego zespołu w
unihokeju.
Turnieje zostaną rozegrane w hali sportowej DPD ARENA LEGIONOWO
ul. Chrobrego 50B – początek g. 09:00;

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);
Warunki uczestnictwa
1.W turnieju mogą brać udział osoby odpowiednio do kategorii wiekowych (młodzik, junior
open) całego powiatu legionowskiego.
2. Kategoria „młodzik” - Turniej dla drużyn składających się z 4 osób (4 osoby grające
oraz max dwóch zawodników na zmianę w zespole) -organizator zastrzega sobie zmianę
ilości zawodników grających ze względu na ilość drużyn.
Kategoria „junior” -Turniej dla drużyn składających się z 4 osób (bramkarza i 3 osoby
grające oraz max dwóch zawodników na zmianę w zespole) -organizator zastrzega sobie
zmianę ilości zawodników grających ze względu na ilość drużyn.
Kategoria „open” - Turniej dla drużyn składających się z 6 osób (bramkarza i 5 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 w danej kategorii.
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
Aleksander.mietek@gmail.com lub SMS pod nr. 502532429
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.
2. W trakcie każdego meczu drużynie przysługuje jedna 30 sekundowa przerwa na życzenie.
3. W czasie trwania zawodów prawo zwracania się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan
drużyny.
4. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZU - http://www.pzunihokeja.pl
5. wszystkie drużyny zdobywają punkty do rankingu, „Arena Legionowo Cup” wygrywa
zespół, który po szóstym turniej ma najwięcej punktów rankingowych.
•

Nagrody i wyróżnienia - medale, upominki

•

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.

