AKTYWNE LATO 2017
TURNIEJ MŁODZIEŻOWY BEACH RUGBY
REGULAMIN ZAWODÓW

I. CEL IMPREZY
- Popularyzacja gry zespołowej Rugby i promowanie zdrowego trybu życia.
- Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego podczas letnich wakacji.
- Promocja Miasta Gdyni.

II. ORGANIZATOR
Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa z siedzibą w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej
5/9, kod pocztowy 81-538, NIP: 586-23-12-326, tel. 58 622 11 64, fax 58 622 35 74,
www.gdyniasport.pl

III. TERMIN I MIEJSCE
- W ramach Aktywnego Lata odbędzie się 8 turniejów: 6, 13, 20 i 27 lipca
oraz 3, 10, 17 i 24 sierpnia br.
- Godziny rozpoczęcia turniejów:
a) zapisy 12.00 – 12.20
b) rozgrywki godz. 12.30
- Turnieje odbywać się będą przy boiskach do plażowej piłki siatkowej zlokalizowanych
na „Plaży Gdynia Śródmieście” (obok Contrastu).

IV. UCZESTNICTWO
- Turnieje rozgrywane będą w kategorii młodzieżowej bez względu na płeć
w rocznikach 2000 i młodsi.
- W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, dokładną datę urodzenia, e-mail oraz
numer kontaktowy. Organizator może poprosić o okazanie dokumentu ze zdjęciem
potwierdzającego wiek zawodnika np. dowód osobisty, legitymacja szkolna.
- Zgłoszeń dokonujemy w namiocie organizatora znajdującym się przy boiskach do
plażowej piłki siatkowej zlokalizowanych na „Plaży Gdynia Śródmieście”.
- Ilość drużyn jest ograniczona – limit to 24 zespoły (decyduje kolejność zgłoszeń).
- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, a ich zgłoszenie świadczy o braku
przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu i zgodę opiekunów prawnych na
udział w zawodach. Wszystkich startujących zawodników obowiązuje dobry stan
zdrowia.

V. ZASADY ROZGRYWEK I SPRAWY ORGANIZACYJNE
- System rozrywek uzależniony jest od liczby uczestników.
- Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w Rugby
Tag i Fair Play.
- Po każdym zakończonym meczu kapitan zwycięskiego zespołu zgłasza wynik
spotkania do biura zawodów.
- Gra rozgrywana jest pomiędzy dwiema drużynami, każda z nich jest złożona z
czterech zawodników. Nie ma graczy rezerwowych
- Każdy uczestnik turnieju musi posiadać strój sportowy odpowiedni do pogody.
- Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami.

VI. PUNKTACJA i NAGRODY
- Pierwsze trzy pary otrzymują pamiątkowe medale oraz puchary.
- W zależności od pozyskania sponsora możliwe są dodatkowe nagrody rzeczowe.
- Będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna dla każdego zawodnika. W klasyfikacji
indywidualnej nagrodzone zostaną pierwsze trzy osoby, które zdobędą największą
liczbę punktów i uczestniczyły przynajmniej w pięciu turniejach.
- Punktowane będą miejsca wg klucza: I miejsce – 20 pkt; II miejsce – 16 pkt; III
miejsce – 14 pkt; IV miejsce – 12 pkt; V miejsce – 10 pkt; VI miejsce – 8 pkt; VII miejsce
– 6 pkt; VIII miejsce – 4 pkt, oraz po 1 pkt za udział dla każdego zawodnika z drużyny,
która uplasowała się poniżej 8 miejsca.
- W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów o klasyfikacji decyduje kolejno:
a) wyższa liczba wygranych turniejów lub zajętych pozycji w klasyfikacji;
b) wyższa liczba startów w turniejach.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu
pod karą dyskwalifikacji.
- Turnieje będą rozgrywane piłkami, które zapewnia organizator.
- Za rzeczy pozostawione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu i dokonywanie zmian należy
wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego zawodów. W sprawach spornych lub
nie ujętych w regulaminie decydują Organizatorzy i Sędzia Główny zawodów.
- Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
- W przypadku zniszczeń mienia winne osoby będą pociągnięte do odpowiedzialności.
- Zawodnicy uczestniczący w zawodach muszą stosować się do poleceń Sędziów i
służb Organizatora.

- Uczestnik „Aktywnego Lata” wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora
swojego wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z
organizacją „Aktywnego Lata” i działalnością Organizatora. Zgoda ta dotyczy w
szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych
fotografii lub materiałów filmowych w relacjach i materiałach promocyjnych
Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych materiałów i zdjęć
w szczególności do upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji,
nadawania lub transmisji. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest
ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku
udzielana jest nieodpłatnie.
ORGANIZATOR

