Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Sanguszków 28, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 688 84 04
tel./fax +48 14 622 00 75
e-mail: sekretzseo@umt.tarnow.pl

Regulamin
V Turnieju Koszykówki o Puchar Dyrektora ZSEO w Tarnowie
im. Jerzego Sokoły
1. Cel imprezy:
• popularyzacja koszykówki wśród uczniów ;
• propagowanie zdrowego stylu życia;
• wyłonienie najlepszego zawodnika z każdej drużyny biorącej udział w turnieju.
2. Organizator:
• Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie; ul. Sanguszków 28, Tel. +14
6888404,
e-mail: zseo_tarnow@o2.pl;
• Honorowy Patronat - Dyrektor ZSEO w Tarnowie.
3. Termin i miejsce:
• 9 maja 2019 roku, /czwartek/ godz. 9:00;
• Hala Widowiskowo-Sportowa przy ulicy Gumniskiej w Tarnowie.
4. Uczestnictwo:
• skład drużyny: 3 chłopców i 2 dziewczęta z roczników 2003-2005.
• każda drużyna musi posiadać opiekuna/nauczyciela/, który będzie pełnił funkcję
trenera.
5. Nagrody:
• „Puchar Dyrektora ZSEO w Tarnowie”- dla zwycięskiej drużyny;
• piłka do koszykówki dla każdej drużyny biorącej udział w turnieju.
• pamiątkowa koszulka dla każdego zawodnika biorącego udział w rozgrywkach.
6. Zgłoszenia:
• telefonicznie pod numerem +14 6888-404 lub na adres mailowy zseo_tarnow@o2.pl do
30 kwietnia 2019 r .
• ilość przyjmowanych drużyn jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Przepisy gry oraz postanowienia końcowe:
• system rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn;
• przewidywany czas gry (2 x 10 min.) lub uzależniony od ilości drużyn biorących udział w
turnieju;
• podczas zawodów obowiązują oficjalne przepisy gry w koszykówkę;
• organizator zapewnia uczestnikom: pomoc medyczną, wyżywienie /2 drożdżówki dla
każdego zawodnika i trenerów/, oraz napoje w dowolnej ilości,
• uczestników obowiązuje sportowy, w miarę jednolity strój podczas rozgrywania
zawodów;
• warunkiem uczestnictwa jest brak przeciwwskazań zdrowotnych na uczestnictwo w
turnieju;
• opiekę nad uczestnikami turnieju sprawują ich trenerzy;
• kwestie sporne będzie rozstrzygać sędzia główny, a jego decyzje będą nieodwołalne;
• uczestnicy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania przepisów porządkowych
obowiązujących podczas trwania turnieju, zaleceń organizatorów i sędziego głównego
zawodów oraz zachowania zasady „fair play”.

www.zseo.tarnow.pl

