
Informacje organizacyjne I OTWARTEGO TURNIEJU ZESPOŁÓW CHEERLEADERS
w ramach GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS– MSZCZONÓW 2019 – 16.11.2019r.

WEJŚCIE NA OBIEKT

Zespoły  przyjeżdżające  na  zawody  wchodzą  przez  Szkołę  Podstawową  w  Mszczonowie  (wejście  jest  
od ul. Szkolnej). Tutaj będzie się znajdować biuro zawodów i szatnie dla zawodników. Szkoła jest przeznaczona
wyłącznie dla zawodników.
Każdy z zespołów otrzyma opiekuna w osobie wolontariusza, który będzie pomagał przemieszczać się między halą
a szkołą.
Przejście na halę odbywa się łącznikiem pomiędzy SP a hala OSiR Mszczonów. 
Hala dla kibiców dostępna będzie od g. 9.00, dla zawodniczek – od godz.7.00
Kibice na halę wchodzą wejściem głównym na obiekt OSiR MSZCZONÓW (nie przez szkołę).

BIURO ZAWODÓW

Na terenie SP w Mszczonowie (szatnia) będzie się znajdować biuro zawodów w którym  dokonujemy rejestracji
przyjeżdżających zespołów.
W biurze zawodów dokonujemy wyrywkowego sprawdzenia legitymacji i kart zawodniczych.
W biurze zawodów  nie dokonujemy opłaty za obiady;  odbieramy pakiety startowe (woda butelkowa, jabłko,
jogurt,  bułka  słodka),  identyfikatory  dla  trenerów,  rachunki  za  wpisowe –  potrzebujemy wszystkich danych,  
na jakie ma być wystawiony dokument do 13.11.2019r.
Każda zawodniczka i trener otrzymają opaski turniejowe na rękę, które należy zachować do końca dnia.

SZATNIE DLA ZAWODNIKÓW

Szatnie  dla  zawodników  będą  rozmieszczone  w  salach  lekcyjnych  SP, w  związku  z  powyższym  prosimy  
o odpowiednie zachowanie w salach i pozostawienie ich w zastanym i niezniszczonym stanie. 

OBIADY

Obiady w cenie 17 zł  będą serwowane przez stołówkę szkolną obsługiwaną przez Panią E.Zdunik 
(parter budynku)
W celu zamówienia obiadów  należy się kontaktować z p. E.Zdunik telefonicznie i domówić wszelkie szczegóły
(tel. 692 718 591) oferta obiadów jest na stronie PSCh oraz dosłana w e-mailach od organizatora. 

PARKINGI

Na  terenie  pod  halą  sportową  OSiR  w  Mszczonowie,  SP  oraz  terenu  w  pobliżu  są  parkingi  tylko  
dla  samochodów  osobowych.  Kierowców  busów  oraz  autokarów  prosimy,  by  po  wysadzeniu  zawodniczek
odjechały w miejsce przeznaczone dla nich na ten cel, tj. Parking przy Termach Mszczonów, ul. Warszawska 52
(załączona mapka); jest on bezpłatny, przestronny i bezpieczny, odległość od hali ok.750 m w linii prostej.

SALA ROZGRZEWKOWA

Z  uwagi  na  fakt,  iż  płyta  główna  hali,  na  której  rozgrywany  jest  turniej  –  jest  dość  wąska,  dla  duetów  
i  zespołów  przeznaczona  została  sala  nr  22  w  szkole  podstawowej  (sala  gimnastyczna)  ze  sprzętem
nagłaśniającym;  również  tam można będzie  sprawdzić  przesłaną wcześniej  muzykę;  tutaj  kolejność  wejść  jest
dowolna.



PRÓBA PARKIETU

Próba parkietu zaplanowana jest tylko rano przed rozpoczęciem turnieju, tj. 7.00-8.30. każdy duet ma maks.2 min
(z  wejściem i  zejściem),  a  zespół  maks.3  min.  na  przećwiczenie  sobie  ustawień  etc.  Proszę  dostosować  się  
do zaleceń osoby, która będzie to koordynować, by poszło wszystko sprawnie.

ODPRAWA TECHNICZNA STROJÓW

Na 15 min. przed rozpoczęciem danego bloku, wszystkie podmioty uczestniczące w zawodach mają  obowiązek
gotowym do występu  stawienia się na odprawie technicznej po prawej stronie płyty głównej hali  sportowej.
Zespoły i duety pom dance oraz Freestyle pom – obowiązkowo z pomponami.

NAGRODY

Każdy  zawodnik  (zespołu  czy  duetu)  otrzyma  pamiątkowy  medal  oraz  upominek  od  organizatora.  
Dla  zespołów  są  przewidziane  dodatkowo  puchary  oraz  dyplomy  (nie  tylko  za  miejsca  medalowe);  
dla  duetów:  dyplomy  dla  każdej  z  zawodniczek  –  dlatego  prosiłam  o  sprawdzenie  list  startowych,  
by nie trzeba było niczego poprawiać.
Ponadto dla miejsc medalowych Organizator przygotował nagrody 

INNE WAŻNE KWESTIE:

 Punkt medyczny będzie znajdował się po lewej stronie zejścia z parkietu.
 Podczas turnieju będzie funkcjonował barek z kawą, herbatą i ciastem itp.
 Gościmy  również  firmę  GANS  –  możliwość  zakupu  profesjonalnych  zdjęć  i  upominków

cheerleaders.
 Nasza  impreza  to  również  okrągła  10  rocznica  powstania  naszej  Sekcji  tańca  cheerleaders  

w Mszczonowie,  dlatego będzie nam miło jak każdy z zespołów/duetów/trenerów wpisze nam  
do  kroniki  kilka  słów  i  jeśli  jest  taka  możliwość  dołączy  zdjęcie  grupy  Kronika  będzie
przygotowana po prawej stronie parkietu na specjalnie wydzielonym miejscu.

 Jeśli  okazałoby  się,  że  dany  zespół  przyjeżdża  z  rodzicami  do  pomocy  (prosimy,  
by nie w stosunku 1:1) potrzebujemy do 12.11 taką informację, by przygotować identyfikatory  
w odpowiedniej ilości na wejście do części z szatniami dzieci.

 Szatnie  na  hali  będą  przeznaczone  tylko  i  wyłącznie  dla  kibiców,  z  racji  wąskich  korytarzy  
na obiekcie.

 Podczas całej imprezy działać będzie prężnie grupa wolontariuszy, która chętnie Państwu pomoże
we wszystkich kwestiach.

Mam  nadzieję,  że  przyjeżdżające  zespoły   dostosują  się  do  powyższych  informacji  co  pomoże  nam  jako
organizatorom zadbać o prawidłową atmosferę i przebieg zawodów.
W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
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