
 

 

REGULAMIN  KONKURSU – „PRZYJAZNY KIBIC”  - EDYCJA 18 

W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU UNIHOKEJA 15. POLISH CUP W KATEGORII  KOBIET U-19 

ROZGRYWANEGO W ZBĄSZYNIU W DNIACH 31.01.2020 – 02.02.2020 

1.Organizator: 

– Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. 

2. Cel: 

– propagowanie kulturalnego  oglądania widowisk sportowych, 

– promowanie pozytywnych wzorców kibicowania, 

– aktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, 

- zapobieganie patologicznym zachowaniom wśród młodzieży,  

– wyłonienie najlepiej przygotowanej szkolnej grupy kibiców w czasie turnieju, 

- uświetnienie oprawy zawodów.  

3.Uczestnictwo: 

 - w konkursie uczestniczą zgłoszone klasy (grupy) szkół  z terenu Gminy Zbąszyń,  dopingujące  zespoły, które rozgrywają  

   mecze w hali „Zbąszynianka”. 

4. Zasady: 

 - zgłoszenie klasy (grupy)  przez opiekuna (wychowawcę, nauczyciela, rodzica) do udziału w konkursie  w nieprzekraczalnym terminie   

   do  15  stycznia  2020 r. (ŚRODA), do godziny 10.00 wyłącznie na załączonym formularzu.  

- zgłoszenia należy dokonać osobiście w siedzibie Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki   i  Rekreacji – hala sportowa „Zbąszynianka”  

   ul. Mostowa 10 a, pokój nr 24. 

- w dniu 16 stycznia  2020 r. (CZWARTEK) o godzinie 10.45 drogą losowania, zgłoszonym klasom  przydzielone zostaną  reprezentacje   

   narodowe  biorące udział  w turnieju,   

- 16.01.2020 r.- 30.01.2020 r. - czas na przygotowanie grup do konkursu, 

- ocenie podlegać będą mecze z udziałem przydzielonej reprezentacji. 

5. Ocena: 

-oceny dokonywać będzie  komisja, 

- grupy kibiców ocenianie będą według następujących kryteriów: 

           - posiadanie strojów i akcesoriów w barwach narodowych zespołu                                 – do 10 pkt 



           – posiadanie chorągiewek, flag, transparentów                                                               – do 10 pkt 

           – sportowe, rytmiczne okrzyki i oklaski zagrzewające zespół  do gry                                – do 10 pkt 

           – aktywny doping mobilizujący drużynę,  powiązany z aktualnym przebiegiem meczu     – do 10 pkt                                 

6. Nagrody: 

 -najlepsze grupy kibiców zostaną wyróżnione poprzez przyznanie pamiątkowej statuetki, dyplomu oraz     

  nagrody ufundowanej przez organizatorów w postaci dofinansowania do wyjazdu klasowego lub innej formy uzgodnionej z ZCSTiR,    

 - I miejsce  500,00zł, II miejsce – 400,00 zł, III miejsce 300,00 zł, IV miejsce 200,00 zł, V miejsce 150,00 zł VI miejsce 100,00 zł 

- ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastapi po zakończeniu ostatniego meczu turnieju (NIEDZIELA, 2.02.2020 ok. godziny 11.30), 

 - realizacja nagród  musi odbyć się do końca roku szkolnego 2019/2020, wyłącznie na podstawie faktur lub rachunków. Po wcześniejszej  

   konsultacji  z  ZCSTiR 

7. Sprawy różne:  

- aroganckie zachowanie kibiców powoduje automatycznie dyskwalifikację klasy i wykluczenie z konkursu, 

- obowiązuje zakaz używania syren, głośników, gwizdków, megafonów, INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH /bębnów, perkusji itp./ 

- każda kibicująca grupa podczas pobytu na hali musi mieć swojego pełnoletniego opiekuna, 

- grupy przychodzą do hali najpóźniej na 20 minut przed rozpoczęciem meczu, 

- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione na terenie obiektu bez opieki, 

- organizatorzy nie ubezpieczają dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych  wypadków, 

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu konkursu. 

 
                Dyrektor ZCSTiR 

                 
             Tomasz Szczechowicz 


