KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
VIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ MIKOŁAJKOWY
W PIŁCE WODNEJ
O PUCHAR PREZYDENTA OSTROWCA ŚW.
JAROSŁAWA GÓRCZYŃSKIEGO
1. Termin i miejsce zawodów:
08 - 09.12.2018. - Pływalnia „Rawszczyzna” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.,
ul Mickiewicza 32.
2. Organizatorzy:
- Klub Sportowy „KSZO” Ostrowiec Św.,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.,
3. Zasady uczestnictwa:
- w zawodach uczestniczą zawodnicy z rocznika 2004 i młodsi, weryfikacja wieku zawodników
odbędzie się podczas odprawy technicznej, na podstawie dokumentów tożsamości lub
elektronicznych systemów rejestracyjnych danej federacji,
- w zawodach startują 4 drużyny,
- każdy z trenerów jest zobowiązany przedstawić oświadczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych dla zawodników uczestniczących w turnieju.
4. Program zawodów:
07.12.2018 (PIĄTEK)
18.00 – 19.00 Trening Polska I – Polska II,
19.00 – 20.00 Trening Ukraina – Litwa.
08.12.2018 (SOBOTA)
0930 Rozgrzewka
1000 Polska I – Litwa,
1115 Ukraina – Polska II.
1600
1645
1700
1815

Rozgrzewka
Uroczyste otwarcie turnieju
Litwa
– Polska II,
Polska I – Ukraina.

09.12.2018 (NIEDZIELA)
900 Rozgrzewka
930 Ukraina – Litwa,
1045 Polska II – Ukraina.
1200 Podsumowanie i zakończenie turnieju

5. Przepisy techniczne:
- podczas turnieju obowiązują przepisy FINA i PZP,
- zawody rozgrywane będą systemem każdy z każdym, mecze 4 x 8 min,
- punktacja: zwycięstwo 2 pkt., remis 1 pkt., przegrana 0pkt., w sytuacji uzyskania przez zespoły tej
samej ilości punktów, o kolejności danej ekipy będzie decydowała różnica bramek, następnie ilość
strzelonych bramek, następnie ilość straconych bramek,
- mecze będą sędziowane przez sędziów,
- boisko do gry 30m x 25m,
- piłka do gry rozmiar 5
- temperatura wody 27 st. C.
6. Sprawy organizacyjne:
- organizator pokrywa koszty pobytu ekip od kolacji w dniu 07.12.2018r. do obiadu w dniu
09.12.2018r.,
- rejestracja ekip odbędzie się w dniu 07.12.2018r. do godziny 2100 hotel Accademia Aleja 3 maja 13,
- odprawa techniczna trenerów i kierowników ekip odbędzie się w dniu 08.12.2018r.
o godz. 930 na pływalni Rawszczyzna.
7. Zasady finansowania:
Koszty organizacji turnieju pokrywa organizator turnieju.
Koszty uczestnictwa w turnieju dla maksymalnie 15 osób pokrywa organizator turnieju.
Koszt dojazdu do Ostrowca Św. i powrotu z Ostrowca Św. ponoszą kluby biorące udział w turnieju.
8. Nagrody:
- puchary za miejsca I – IV,
- nagrody dla najlepszych zawodników – wytypowani przez trenerów,
9. Patronat Medialny: Gazeta Ostrowiecka, Wiadomości Świętokrzyskie, Echo Dnia, Radio Ostrowiec,
Telewizja Krzemionki, TV Ostrowiec, Lokalna 24, OstrowiecNews.pl.
10. Postanowienia końcowe:
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.
W sprawach organizacyjnych należy się kontaktować:
- Mariusz Stawecki 501 471 175

