
 
 

Regulamin zawodów: 

 

1. Podstawowe informacje: 

• Miejsce: Obiekt Szkoły Mistrzostwa Sportowego SMS w Łodzi. ul. Milionowa 12. 

• Termin: 27-29.08.2021r. 

• Boisko ze sztuczną nawierzchnią. 

• Uczestnicy: 12 zespołów z rocznika 2012 

• Liczba zawodników w drużynie: max 12 

• Czas gry: 1 x 20min  

• System gry: 7x7 

Uwagi: 

• Rozgrywki prowadzone są w systemie każdy z każdym.  

• O kolejności rozgrywanych meczy będzie decydować losowanie, które odbędzie się 

podczas ceremonii otwarcia zawodów 

• Nie będzie prowadzonej klasyfikacji turniejowej. 

• Brak limitu zmian zawodników. 

 

2. Nagrody: 

• Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe medale, dyplomy oraz suweniry 

przygotowane przez organizatora. 

• Drużyny otrzymają pamiątkowe puchary oraz dyplom uczestnictwa. 

3. Nagrody indywidualne: 

• Dla MVP turnieju: koszulka z autografem Karola Świderskiego 

- wyboru dokonają trenerzy (każdy z trenerów będzie proszony o oddanie głosu na 

zawodnika nie będącego jego podopiecznym, głos rozstrzygający w przypadku takiej 

samej ilości oddanych głosów przysługuje zawodnikowi, który strzelił większą ilość 

bramek, miał większą ilość asyst) 

• Dla najlepszego zawodnika danego zespołu: statuetka oraz dyplom (wyboru dokonuje 

trener wraz z zespołem swoich podopiecznych) 

4. Program turnieju: 

• Piątek: przyjazd, rejestracja oraz zakwaterowanie zawodników. Ceremonia otwarcia 

zawodów. Losowanie rozstawienia drużyn w kolejności rozgrywania meczy.  

• Sobota: rozgrywki właściwe, gra terenowa oraz inne atrakcje. 

• Niedziela: dokończenie rozgrywek, rozdanie nagród, ceremonia zamknięcia turnieju. 

• Zakończenie turnieju planowane jest ok godziny 16:00. 

 

 



 
 

5. Pozostałe informacje: 

• Organizator zapewnia profesjonalną opiekę medyczną. 

• Organizator zapewnia wodę mineralną niegazowaną. 

• Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na płytę boiska oraz wyznaczony przez 

organizatora teren, innych osób niż zawodnicy oraz członkowie sztabów 

szkoleniowych. 

• Każdy zawodnik powinien posiadać ubezpieczenie. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności od NNW. 

• W sprawach problemowych ostateczna decyzja należy do organizatora. 

6. Koszty: 

• Koszt udziału od zawodnika: 250zł / osoba. 1 trener na zespół gratis. 

• Wpisowe od zespołu: 300zł 

• Jeden trener na zespół gratis. Każda kolejna osoba dorosła liczona jest jak zawodnik. 

 

✓ W cenie: 

▪ Rozgrywki właściwe. 

▪ Nagrody dla uczestników. 

▪ Dodatkowe atrakcje przewidziane przez organizatora: gra terenowa.  

▪ Opieka medyczna i obsługa sędziowska. 

▪ 2 noclegi z pełnym wyżywieniem: 

➢ Piątek: kolacja, Sobota: śniadanie – obiad – kolacja, Niedziela: śniadanie – obiad 

 

7. Sprawy ogólne: 

• Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w niniejszym Regulaminie organizator zastrzega 

sobie możliwość ich rozstrzygania w drodze porozumienia z opiekunem danej drużyny. 

• Zgłoszone uwagi do organizatora będą rozstrzygane podczas trwania zawodów  

w porozumieniu z sędzią głównym zawodów. 

• Za wszelkie szkody materialne wyrządzone przez zawodników odpowiada organizator 

nie odpowiada i zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tym związanych,  

o czym opiekun zespołu zostanie poinformowany niezwłocznie. 

 

 

 

 

 

Wszelkie informacje dotyczące turnieju będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej 

turnieju: www.swiderskicup.pl 

http://www.swiderskicup.pl/

