REGULAMIN
IV EDYCJI TRIO BASKET
MOSIR CUP 2018

I CZAS I MIEJSCE
●
●
●
●

6.05.2018 (niedziela) godz. 10.00
26.05.2018 (sobota) godz. 18.00
3.06.2018 (niedziela) godz. 10.00
09.06.2018 (sobota) godz. 18.00 FINAŁ

miejsce: Park Tematyczny nad Nacyną (obok Kampusu).
II ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku
ul. Gliwicka 72
44-200 Rybnik
tel.: 32 422-78-53
e-mail: mosir.imprezy@miastorybnik.pl
III UCZESTNICY
1. Mężczyźni
* młodzik 2004 i młodsi
* kadet 2002 i młodsi
* junior 2000 i młodsi
* OPEN
2. Kobiety
* młodzik 2004 i młodsi
* kadet 2002 i młodsi
* junior 2000 i młodsi
* OPEN***
***OPEN Kobiety
Jeżeli w klasyfikacji kobiet zgłosi się tylko 1 drużyna, wówczas zostanie ona zakwalifikowana do
kategorii JUNIOR MĘŻCZYZN.

Osoby pełnoletnie składają oświadczenie o dobrym stanie zdrowia wypełniając Elektroniczny
Formularz Zgłoszeń, dostępny na stronie www.mosir.rybnik.pl w odpowiednim artykule
Aktualności.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w turnieju tylko za zgodą rodziców lub prawnych
opiekunów (oświadczenie podpisuje prawny opiekun) do pobrania ze strony
www.mosir.rybnik.pl.
Każdy zawodnik (lub rodzic/opiekun prawny) jest zobowiązany wyrazić zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia imprezy.
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku przy
ul. Gliwickiej 72. Dane w postaci: imię i nazwisko, nazwa drużyny, miasto, płeć, kategoria
wiekowa, uzyskany wynik, ewentualny wizerunek będą przetwarzane w celu organizacji,
realizacji i publikacji sprawozdania z imprezy sportowej przez MOSiR. Dane w postaci: nazwa
drużyny, płeć, miasto, kategoria wiekowa, uzyskany wynik oraz ewentualnie wizerunek (bez
podania imienia i nazwiska) będą udostępniane na stronie www.mosir.rybnik.pl oraz
Facebook’u MOSiR. Każdy zawodnik (lub rodzic/opiekun prawny) ma prawo dostępu do
treści swoich (lub dziecka) danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne,
ale niezbędne do realizacji podanych wyżej celów.
BĘDĄ
RESPEKTOWANE
www.mosir.rybnik.pl

WYŁĄCZNIE

OŚWIADCZENIA

POBRANE

ZE

STRONY

IV ZAPISY
Zapisy do poszczególnych turniejów będą odbywać się przed każdym turniejem poprzez
Elektroniczny Formularz Zgłoszeń, dostępny na stronie www.mosir.rybnik.pl w odpowiednim
artykule Aktualności. Zespół liczy 3 + 1 rezerwowy.
Osoby niepełnoletnie dokonujące zgłoszenia internetowego zobowiązane są w dniu
zawodów przedłożyć organizatorowi podpisane przez prawnego opiekuna oświadczenie o
stanie w przeciwnym razie nie zostaną dopuszczone do udziału w turnieju.
Opłata za cały cykl wynosi 15 zł za drużynę.
Wpłaty można dokonać:
 na konto: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku ul. Gliwicka 72, bank: PKO BP SA nr
56 1020 2528 0000 0802 0434 5617.
Tytuł wpłaty: TRIO BASKET, imię i nazwisko kapitana drużyny,
Uczestnicy zobowiązani są dokonać opłaty do czwartku poprzedzającego zawody. W przypadku
płatności ostatniego dnia, należy posiadać w dniu zawodów potwierdzenie przelewu.
BRAK MOŻLIWOŚCI ZAPISÓW I WPŁAT W DNIU IMPREZY!

V KLASYFIKACJA
W ramach Trio Basket MOSiR CUP odbędą się 4 turnieje, wszystkie w Parku Tematycznym
przy ulicy Kotucza.
Aby drużyna zaliczała się do klasyfikacji generalnej Trio Basket MOSiR CUP musi wziąć udział
w co najmniej trzech turniejach z czterech. Każda drużyna może wystąpić tylko w jednym lub
w dwóch turniejach, jednak nie będzie ona zaliczana do klasyfikacji generalnej.
Do sklasyfikowania drużyny będą brane pod uwagę trzy najlepsze występy w cyklu Trio
Basket MOSiR CUP.
Każda drużyna w czasie całego cyklu musi występować pod tą samą nazwą, jeśli chce się
wliczać do klasyfikacji generalnej Trio Basket MOSiR CUP.
Zespół liczy 3+1 rezerwowy, z czego co najmniej dwóch zawodników jest w drużynie na stałe
przez cały cykl. Na każdym turnieju dopuszcza się zmianę maksymalnie dwóch zawodników.
Jeżeli drużyna nie zastosuje się do przepisu nie zostanie zaliczona do klasyfikacji generalnej,
a jedynie w pojedynczym turnieju.

VI PUNKTACJA W KLASYFIKACJI GENERALNEJ
Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w swojej kategorii w pojedynczym turnieju
otrzymuje 1 punkt w klasyfikacji generalnej Trio Basket MOSiR CUP, drużyna na drugim
miejscu – 2 punkt itd. aż do momentu, gdy system rozgrywek pozwala ustalić kolejność.
Pozostałe drużyny otrzymują tą samą liczbę punktów będącą średnią ilością zespołów poza
punktacją ustaloną.
Przykład: ilość drużyn w kategorii – 13
Drużyny na miejscach 1-6 otrzymują od 1do 6 punktów – tyle był w stanie wyłonić system
rozgrywek. Drużyny, które odpadły – 10 punktów.
Cykl Trio Basket MOSiR CUP wygrywa drużyna, która zdobędzie najmniej punktów
w klasyfikacji generalnej.

VII WYGRANE
W każdym turnieju trzy najlepsze drużyny w każdej kategorii otrzymują medale i dyplomy.
Trzy najlepsze drużyny klasyfikacji generalnej w każdej kategorii otrzymują nagrody
rzeczowe.

VIII UWAGI KOŃCOWE






Turniej prowadzony jest wg przepisów ustalonych przez organizatora zgodnie
z przepisami PZKosz.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu.
Administratorem danych osobowych jest MOSiR Rybnik.
Wszyscy uczestnicy na czas trwania turnieju będą ubezpieczeni od NNW
Na czas trwania Trio Basket MOSiR CUP MOSiR zapewnia opiekę ratownika
medycznego
Rybnik, 25.04.2018

