
Regulamin imprezy pod nazwą: 

„Turniej koszykówki Rady Osiedla nr 9 Nowe Parcele” 

O Puchar Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego  
 

1. Celem zawodów jest: Popularyzacja koszykówki w Ostrowie Wielkopolskim. 

2. Miejscem imprezy jest boisko sportowe przy ul. Różanej  w Ostrowie Wielkopolskim, 11-12  Czerwca 

2011r.  

3. Organizatorem imprezy jest: Rada Osiedla nr9 Nowe Parcele .  

4. Program imprezy jest następujący: (omówione zostaną na spotkaniu) 

5. Warunki uczestnictwa w imprezie: 

Turniej ma charakter otwarty, w turnieju mogą brać udział osoby pełnoletnie, oraz osoby, które ukończyły 

16 lat (te osoby muszą okazać zgodę jednego z opiekunów. Wzór dokumentu znajduje się na stronie 

internetowej www.os9.ostrowwlkp.org.. Zgłoszenia drużyn należy dokonywać przesyłając prawidłowo 

wypełnione dokumenty na adres biuro@os9.ostrowwlkp.org . 

Oryginały dokumentów należy dostarczyć w dniu zebrania organizacyjnego. Ostateczne zamknięcie list 

zawodników drużyn dopuszczonych do udziału w turnieju nastąpi dnia 20 czerwca . Ilość drużyn może 

zostać ograniczona w przypadku zbyt wielu zgłoszeń. Opłata wpisowa za drużynę wynosi 35 zł, w ramach 

tej kwoty będzie zorganizowany grill i każdy z zawodników otrzyma po jednej porcji każdego dnia 

zawodów, grill zostanie uruchomiony w godz. 12-14. 

Opłata wpisowa będzie zbierana podczas zebrania organizacyjnego, które odbędzie się 06 czerwca o godz. 

19.00 na boisku przy ul. Różnej (może ulec zmianie, należy na bieżąco obserwować informacje na stronie 

Rady Osiedla www.os9.ostrowwlkp.org . ) 

Termin zgłaszania drużyn do 01.06.2011  

6. Zasady rozgrywania turnieju: 

- Drużyny składać się będą z 7 zawodników (4 grających + 3 rezerwowych). 

- Drużyny występują w strojach sportowych (koszulka, spodenki, obuwie sportowe)  

- Organizator zapewni na turniej 2 komplety znaczników z numerami zawodników, które będę 

przechodnie podczas całego turnieju. Jeżeli drużyna nie wyrazi zgody na używanie znaczników 

organizatora musi we własnym zakresie posiadać znaczniki dwustronne ( żeby miały do wyboru 2 

kolory z numerami zawodników od nr 4 do 10 

- zawodnik jest zobowiązany używać znacznika z takim numerem pod jakim został zgłoszony 

- W zespole mogą być max 2 osoby, które uczestniczyły w sezonie 2010/11 w rozgrywkach PZ Kosz 

- Uczestnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań    zdrowotnych.  

 - Drugiego  dnia turnieju rozegrany zostanie konkurs wsadów, konkurs rzutów za 3pkt oraz konkurs 

rzutów z połowy boiska. 

 - Zawodnik turnieju może grać tylko w jednej drużynie. 

- W przypadku niepogody turniej odbędzie się w hali sportowej w SP 7 dlatego należy mieć obuwie 

na zmianę. 
- na spotkaniu organizacyjnym zostaną wylosowane drużyny do grup 

7. Mecze będą rozgrywane piłką przystosowaną do rozgrywek piłki koszykowej. 

   8. Drużyny uczestniczące od I do III   otrzymają  medale i puchary \ 

 10. Po zakończeniu turnieju zostanie sporządzony protokół uwzględniający wyniki poszczególnych spotkań 

oraz końcową klasyfikację. 

 11. Informacje o turnieju zamieszczone są na stronie www.os9.ostrowwlkp.org.  

 12. Nie przestrzeganie warunków Regulaminu spowoduje dyskwalifikację drużyny, także po zakończeniu 

turnieju. W takim przypadku zostaną zweryfikowane wyniki końcowe turnieju. 

13. Za wszelkie zniszczenia odpowiada osoba dokonująca szkodę. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, skaleczenia, urazy zdrowotne, kalectwo, powstałe 

podczas turnieju. 

 15. Wszyscy uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu 

obiektu sportowego przy ulicy Różanej w Ostrowie Wielkopolskim. 

 16. Kapitanowie zobowiązani są poinformować zawodników z drużyny o warunkach regulaminu. 

 17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu przed rozpoczęciem turnieju. 

 18. Telefon kontaktowy do organizatora 698 618 357, proszę dzwonić w godzinach 9-18 lub pisać na 

biuro@os9.ostrowwlkp.org  
 

 

 

Podpis organizatora:       Podpis kapitana drużyny: 

http://www.os9.ostrowwlkp.org/
mailto:biuro@os9.ostrowwlkp.org

