REGULAMIN
XX TURNIEJU KOSZYKÓWKI ULICZNEJ
im. Wilhelma Kornalewskiego

1. Cel: Popularyzacja koszykówki wśród dzieci i młodzieży.
2.Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie
3.Termin i miejsce: Turniej będzie rozgrywany na boisku ORLIK przy ulicy

Świerkowej w Działdowie 12.09.2020r. (sobota), początek turnieju godz. 12oo.

3.Zgłoszenia: Zgłoszenia

3 osobowych zespołów do turnieju będą przyjmowane
telefonicznie (23 697 46 70) lub na adres e-mail (mosirdzialdowo@op.pl). Zgłoszeń
można dokonać do dnia 10.09.2020 do godz. 11:00. Nie ma możliwości zapisów
bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju !

5.Uczestnictwo: W turnieju mogą brać udział 3 osobowe zespoły

w trzech

kategoriach wiekowych:
grupa I - rocznik 2008 i młodsi
grupa II - rocznik 2007 - 2006
grupa III - rocznik 2005 i starsi

6.Sposób przeprowadzenia rozgrywek: System rozgrywek ustalony zostanie
w zależności od ilości zgłoszonych zespołów. Do 4 zespołów – system „każdy
z każdym, 5 drużyn i więcej – system bezpośredniej eliminacji po dwóch porażkach.
Czas gry – 10 minut ryczałtem lub do zdobycia przez drużynę 15 pkt.
W turnieju obowiązują ogólne przepisy streetball’a.
8. Zasady bezpieczeństwa i dystansu społecznego:
- przez cały czas trwania turnieju należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości
między osobami, które realizują imprezę oraz w niej uczestniczą,
- należy unikać bezpośredniego kontaktu przy przywitaniu oraz podziękowaniu za
wspólną rywalizację,
- przy wejściu na obiekt zawodnicy musza zdezynfekować ręce, ta sama zasad
dotyczy osób opuszczających obiekt
- w pobliżu boiska mogą znajdować się jedynie sędziowie oraz osoby rozgrywające
mecz,
- zgodnie z zaleceniami Ministra zdrowia wszystkie osoby uczestniczące w turnieju
muszą mieć zakryte usta i nos, wymóg ten nie dotyczy zawodników rozgrywających
w danej chwili mecz.

7.Uwagi końcowe:
- Organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NW). Zawodnik jeśli nie posiada takiego ubezpieczenia
w miejscu pracy lub nauki, może się ubezpieczyć we własnym zakresie. MOSiR
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).
- W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie organizator.

