
 

 

REGULAMIN 

MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POMORZA 
 

1. CEL IMPREZY  

 Umożliwienie aktywnego wypoczynku po nauce i pracy; 

 Popularyzacja koszykówki w wydaniu rekreacyjnym;  

 Propagowanie zdrowego stylu życia 

 Wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach wiekowych 

żeńskich i męskich 

 

2. ORGANIZATORZY  

Głównymi organizatorami imprezy są Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki, 

Stowarzyszenie Sportowa Politechnika, Trójmiejska Liga Koszykówki, Kochamy 

Aktywność, Al. Zwycięstwa 51, 80-213 Gdańsk, tel. 662 091 130, 

mistrzostwapomorza3x3@gmail.com, www.sportowapolitechnika.pl 

 

3. TERMIN I MIEJSCE  

 Impreza odbędzie się w dniu 24 czerwca br. na kortach Arki w Gdyni przy 

ul. Ejsmonda. 

 Rozpoczęcie turnieju zaplanowano na godz. 10:00 

 Mecze zostaną rozegrane na 4 boiskach 

 

4. UCZESTNICTWO 

Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają wszyscy zawodnicy zgodnie  

z przewidywanymi kategoriami wiekowymi. 

 

5. NAGRODY 

Najlepsze trzy zespoły w poszczególnych kategoriach wiekowych  

otrzymają nagrody 

 

6. ZGŁOSZENIA  

 Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są tylko na oficjalnych formularzach - 

kartach zgłoszeń, dostępnych u organizatorów oraz na stronie internetowej 

www.sportowapolitechnika.pl  

 Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: 

mistrzostwapomorza3x3@gmail.com 

 Jedna drużyna ma prawo zgłosić się do rozgrywek w nie więcej niż dwóch 

kategoriach, o ile wszyscy zawodnicy spełniają kryteria wiekowe. Za udział 

w każdej kategorii wiekowej obowiązuje osobne wpisowe 

 Nieprzekraczalny termin składania zgłoszeń upływa 23 czerwca 2017 r. do 

godziny 16:00 



 

 Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia 

wypełnionego nieczytelnie, niekompletnie lub nieprawidłowo 

 Ilość przyjmowanych drużyn jest ograniczona, o przyjęciu decyduje 

kolejność zgłoszeń 

 

7. PRZEPISY GRY 

Obowiązujące przepisy gry zawarte są w załączniku nr 1 stanowiącym integralną 

część niniejszego regulaminu. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 Obowiązuje wpisowe w wysokości 100 zł od zespołu 

 W przypadku udziału w dwóch kategoriach wiekowych należy wnieść 

opłatę startową w wysokości 100 zł za każdą kategorię wiekową 

 Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, 

odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek 

strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub 

uczestnictwem w Turnieju. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu 

i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia 

pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, 

także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. 

Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest 

odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu 

poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel 

medyczny i paramedyczny obsługujący Turniej, a wynikłe z powodu 

choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku  

z obecnością lub udziałem Uczestnika. 

 Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi 

związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że 

udział w Turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 

naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń 

ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat  

o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki 

ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.  

 Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza  

Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres 

i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem i dobrowolnie zdecydował 

się podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. 

 Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości 

lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to 



 

wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność 

i wykonalność. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian  

w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do 

Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował 

na stronie internetowej www.sportowapolitechnika.pl 

 W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 czerwca 2017 r. do godziny 16:00 

 Wpłata wpisowego – w sobotę 24 czerwca 2017 w biurze zawodów, przed 

rozpoczęciem turnieju  


