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Warunki uczestnictwa w turnieju koszykówki ulicznej:
„Koszykówka na Błoniach” 23 – 24 maj 2009
1. Rejestracja drużyn zainteresowanych uczestnictwem w turnieju będzie prowadzona TYLKO
JEDNEGO DNIA, w punkcie kwalifikacji przy kasach biletowych KINOPLEX przy ul. Mostowej 5
(Centrum Handlowe SFERA), w Bielsku-Białej we wtorek 19.05.2009 r. w godzinach 14.00 – 19.00.
2. Rejestracja prowadzona będzie bez ograniczeń, jednakże kolejność rejestracji może mieć wpływ na
uczestnictwo w turnieju.
3. Po zakończonej rejestracji organizatorzy dokonają analizy zgłoszeń, przydzielą drużyny do
określonych kategorii:
- A chłopcy rocznik 1993 – 95
- B dziewczęta rocznik 1993 – 95
- C chłopcy rocznik 1991 – 92
- D dziewczęta rocznik 1991 – 92
- E open (mężczyźni) rocznik 1990 i starsi
- F open (kobiety) rocznik 1990 i starsze
- G old stars (mężczyźni) rocznik 1979 i starsi
W przypadku drużyny o dużej rozpiętości wiekowej zawodników, o przydziale do kategorii decyduje
wiek najstarszego zawodnika. W kategorii G wszyscy zawodnicy muszą być urodzeni w 1979 roku
lub wcześniej.
4. Organizatorzy dopuszczają do uczestnictwa w turnieju do 80 drużyn. Warunkiem powołania
kategorii jest zgłoszenie minimum 6 zespołów w rozgrywkach mężczyzn (za wyjątkiem kategorii G) i
3 zespołów w rozgrywkach kobiet.
5. W dniu 19.05.2009 wyłonione zostaną zespoły, które będą brały udział w rozgrywkach. Jeżeli ilość
zgłoszonych drużyn będzie większa niż 80 to dodatkowo do każdej kategorii wylosowane zostaną
drużyny rezerwowe, które będą miały szansę brania udziału w turnieju, jeśli jakakolwiek z drużyn z
listy podstawowej nie spełni wszystkich warunków regulaminu.
6. Końcowa lista drużyn biorących udział w rozgrywkach ogłoszona zostanie na stronie internetowej
Bielskiej Ligi Koszykówki www.blk.com.pl w dniu 20.05.2009 r.
7. W dniu rozpoczęcia turnieju (23 maj 2009) o godz. 8.30 zespołom, które zostały dopuszczone do
turnieju będą wydawane „Karty Kwalifikacji Drużyny” (terminarz rozgrywek).
8. Wszelkie formalności dotyczące udziału w turnieju (wypełnienie druków, wpłacenie wpisowego)
dopełnia w imieniu drużyny jej kapitan.
9. Wpisowe w kwocie 20,- zł (zespoły zakwalifikowane do turnieju w kategoriach A i B) lub 40,- zł
(zespoły zakwalifikowane do turnieju w kategoriach C, D, E, F i G), wpłaca kapitan drużyny
zakwalifikowanej w dniu rejestracji zespołu tj. 19.05.2009 r.
10. Kapitan każdej zakwalifikowanej drużyny jest zobowiązany dostarczyć organizatorom, przed
rozpoczęciem turnieju, podpisany przez wszystkich zawodników (a w przypadku nie ukończenia 18stego roku życia podpisany przez opiekunów prawnych zawodnika), druk „oświadczenia o
zrzeczeniu się roszczeń ubezpieczeniowych z tytułu uszkodzenia ciała powstałego podczas gry w
turnieju”. Druki oświadczeń otrzyma kapitan każdego zespołu w momencie rejestracji drużyny. Do
druku oświadczenia należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego (strona ze zdjęciem) osoby
podpisującej oświadczenie.
11. Każda drużyna zakwalifikowana do turnieju ma zagwarantowane uczestnictwo w przynajmniej
dwóch grach niezależnie od kategorii gier i systemu rozgrywek w tej kategorii.
12. Organizator zapewnia bezpieczeństwo grających w turnieju (prewencję policyjną oraz ochronę
sanitarną i medyczną).
13. Przynajmniej dwie pierwsze drużyny w każdej kategorii otrzymują nagrody rzeczowe.

