GLAM CUP KRAKÓW 2018
summer edition

REGULAMIN TURNIEJU

1. Organizator rozgrywek
1. Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Krakowski Klub Sportowy Krakersy
(KRS 383177).
2. Cel rozgrywek
1. Popularyzacja sportu w społeczności LGBTQ.
2. Integracja społeczeństwa LGBTQ w Europie.
3. Promocja zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego poprzez kształtowanie pozytywnej świadomości niezależnie od orientacji seksualnej.
4. Popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji.
3. Miejsca i terminy rozgrywania spotkań
1. Regulamin rozgrywek, adresy obiektów oraz harmonogram rozgrywek zależne są od liczby zgłoszonych drużyn i ustalone zostaną przez Organizatora oraz udostępnione liderom
drużyn przed rozpoczęciem turnieju.
2. Turniej odbędzie się w dniach 28.06.2018 do 1.07.2018, przy czym dzień rozgrywek tenisa przypada na 29.06.2018 oraz 30.06.2018 (piątek i sobota), a siatkówki na 30.06.2018
(sobota).
4. Uczestnictwo w Glam Cup Krakow 2018 — Summer edition
a) Siatkówka
1. Prawo startu mają osoby grające amatorsko zorganizowane w drużynę.
2. Wysokość siatki to 2,43 m.
3. Liczba zawodników w drużynie w turnieju siatkówki może wynosić od 5 do 8 osób.
4. Drużyny i zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
5. W turnieju mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
6. Zgłoszenia drużyn dokonuje się drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie turnieju glamcup.kkskrakersy.pl. Rejestracji drużyny dokonuje lider
drużyny, który jest odpowiedzialny za proces rejestracji całej drużyny. Pozostali zawodnicy
rejestrują się indywidualnie zapisując się do zarejestrowanej drużyny. Potwierdzenie rejestracji następuje drogą elektroniczną. Wszelkie zmiany składu drużyn należy dokonywać
w formularzu on-line.
7. Liczba drużyn w turnieju siatkówki jest ograniczona.
8. W przypadku zgłoszenia do turnieju większej niż zakładana liczby drużyn, drużyny

nie mieszczące się na podstawowej liście drużyn zostają wpisane na listę rezerwową, o kolejności decyduje data i godzina rejestracji skompletowanej drużyny.
9. Za skompletowaną drużynę, zaliczoną do podstawowej listy drużyn, uznaje się drużynę,
w której co najmniej 5 zawodników zarejestrowało się i opłaciło udział w turnieju. O kolejności zaliczania drużyn do listy podstawowej i rezerwowej decyduje data rejestracji i wpłaty 5. zawodnika (tj. skompletowania minimalnego wymaganego składu). Drużyny nieskompletowane znajdują się na liście oczekujących.
10. W przypadku zdekompletowania (tj. obniżenia liczby zawodników poniżej 5), drużyna
ma 3 dni na uzupełnienie składu, jednak nie później, niż do dnia zamknięcia rejestracji. Jeżeli w tym czasie drużyna nie zbierze wymaganego minimum zostanie przeniesiona z listy
podstawowej lub rezerwowej drużyn na listę oczekujących.
11. Drużyna nie posiadająca w momencie zamknięcia rejestracji minimalnego wymaganego
składu osobowego nie jest uwzględniana w turnieju.
12. Po zarejestrowaniu minimalnej ilości zawodników nazwa drużyny zostanie wyświetlona
na stronie turnieju.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany podstawowej liczby drużyn turnieju.
14. W przypadku wycofania się drużyny zarejestrowanej na turniej w podstawowej liczbie drużyn lub zwiększenia podstawowej liczby drużyn, kwalifikują się drużyny z listy rezerwowej
zgodnie z kolejnością skompletowania minimalnego potrzebnego składu osobowego.
15. Rejestracja zostaje zamknięta 30.04.2018.
b) rozgrywki tenisa:
1. Zgłoszenia zawodnicy dokonują drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie turnieju glamcup.kkskrakersy.pl. Potwierdzenie rejestracji następuje
drogą elektroniczną. Wszelkie zmiany należy dokonywać w formularzu on-line.
2. Liczba zawodników mogących brać udział w rozgrywkach jest ograniczona.
3. W przypadku zgłoszenia do turnieju większej niż zakładana liczby zawodników, zawodnicy
nie mieszczący się na podstawowej liście zostają wpisani na listę rezerwową, o kolejności
decyduje data i godzina opłacenia udziału w turnieju zawodnika.
4. Organizator udostępnia na stronie turnieju glamcup.kkskrakersy.pl aktualną ilość wolnych
miejsc w turnieju tenisa.
5. Rejestracja zostaje zamknięta 30.04.2018.

5. Ustalenia organizacyjne
1. Organizator jest w pełni odpowiedzialny za następujące przygotowania do rozgrywek:
• udostępnienie boisk, kortów oraz szatni,
• udostępnienie piłek do rozgrywania meczy,
• zapewnienie podstawowej obsługi medycznej podczas turnieju,
• nadzór sędziego głównego turnieju.
2. Zawodnik może być zarejestrowany w maksymalnie jednej drużynie.
3. Drużyna siatkówki musi posiadać kapitana drużyny, który jest jej reprezentantem w kontaktach z organizatorami oraz sędzią głównym zawodów.

6. Obowiązki drużyn i zawodników
1. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania strojów sportowych oraz obuwia sportowego
dostosowanego do dyscypliny (w szczególności podeszwa typu non-marking).
2. Za usterki powstałe na terenie hali sportowej oraz kortów odpowiada zawodnik.
3. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszego regulaminu, jak również z zasadami oraz terminarzem rozgrywek.
4. Po zakończeniu turnieju należy pozostawić szatnie oraz natryski w stanie należytego
porządku.
5. Na terenie hal sportowych oraz kortów tenisowych, na których rozgrywany jest turniej
obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, używania wyrobów tytoniowych,
e-papierosów oraz innych środków odurzających.
6. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków na hali sportowej oraz na korcie. Spożywanie posiłków jest dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych.
7. Zasady finansowania
1. Koszty uczestnictwa, przejazdu, ubezpieczenia i inne organizacyjne pokrywają indywidualnie uczestnicy.
2. Opłaty: do 15.04.2018 obowiązuje stawka obniżona; ostateczny termin płatności
to 10.05.2018.
3. W przypadku rezygnacji z turnieju w terminie po 31.05.2018 koszty uczestnictwa
nie będą zwracane.
8. Zasady rozgrywek
1. Turniej siatkówki odbywa się zgodnie z przepisami PZPS oraz regulaminem zawodów. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.
2. Turniej tenisa odbywa się zgodnie z przepisami www.glta.net oraz regulaminem zawodów.
Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.
9. Postanowienia końcowe
1. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu osób biorących udział w rozgrywkach zawodników.
2. Mecze rozgrywane są wg zasad fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.
3. Regulamin rozgrywek zostanie przekazany każdemu zawodnikowi drogą elektroniczną
przed turniejem.
4. W sprawach turnieju należy kontaktować się z Organizatorem drogą mailową na adres:
glamcup@kkskrakersy.pl.
5. W przypadku przekroczenia niniejszego regulaminu w stopniu nieprzewidzianym przez
Organizatora, decyzje w sprawie podejmuje Organizator, a uczestnik dostosuje się do decyzji bez prawa odwołania.
6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

