Zapraszają na
OTWARTY MAZOWIECKI TURNIEJ CHEERLEADERS
z okazji XX – lecia MG-T UKS „NO NAME”
z cyklu GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS 2020
Garwolin 04.10.2020r.

REGULAMIN
Nazwa turnieju: OTWARTY MAZOWIECKI TURNIEJ
CHEERLEADERS z okazji XX–lecia MG-T UKS „NO NAME”
z cyklu GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS 2020
Miejsce: Hala Sportowa przy SP nr. 5 w Garwolinie, ul. Korczaka 10

Data: 04.10.2020
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders,
MGT – UKS „NO NAME”,
Biuro Organizacyjne: 08-400 Garwolin, ul. Korczaka 10
Kierownik Organizacyjny:
Zofia Kisiel - tel. 505 166 345

noname_garwolin@o2.pl

zgłoszenie na turniej: turniej.garwolin@o2.pl - do 19.09.2020r
muzyka: muzyka.turniej@o2.pl
- do 25.09.2020r
1. Formalne zgłoszenie udziału w Otwartym Mazowieckim Turnieju
Cheerleaders 2020 z okazji XX-lecia MG-T UKS „NO NAME” Garwolin z
cyklu GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS 2020 polega na
równoczesnym spełnieniu poniższych warunków:
➢ Dokładne wypełnienie karty zgłoszenia i przesłania do dnia
19.09.2020
➢ Dokonanie stosownych opłat startowych określonych w regulaminie.
➢ W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy i trenerzy, którzy są
aktualnymi członkami Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders
z opłaconą składką członkowską za rok bieżący ( licencja roczna 25 zł
lub jednorazowa 25 zł), zespoły nowe lub zalegające z opłatą muszą
uregulować ją dokonując wpłaty na konto Polskiego Stowarzyszenia
Cheerleaders: PKO BP 21 1440 1299 0000 0000 0234 1662
➢ Wszystkie zespoły przedstawiają podpisaną przez trenera listę o braku
przeciwskazań do udziału w turnieju z uwzględnieniem aktualny

wytycznych Ministerstwa Zdrowia, tj. braku u uczestnika turnieju
infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Zgłoszenie musi zawierać wypełnioną kartę zawodniczą, potwierdzenie dokonania
przelewu na adres: : turniej.garwolin@o2.pl

z kopią maila do wiadomości:

j.mazur@psch.pl.
Przyjmowane będą kompletne zgłoszenia.

2. Turnieje rozgrywany będzie w 2 dywizjach:
➢ PERFORMANCE CHEER /Freestyle Pom, Cheer Hip Hop, Cheer Jazz/ zespoły/duety
➢ POM Dance /Pom Dance Elite, Pom Dance Premier/ - zespoły/duety
KATEGORIE WIEKOWE I LICZEBNOŚĆ ZESPOŁÓW WG KONKURENCJI:
Pom Dance: zespoły Pom Dance Elite i Pom Dance Premier

Grupa wiekowa

wiek

Liczebność zespołu

Senior II

29 lat i starsi

6-25 osób

Senior

14 – 29 lat

Junior

12-16 lat

Junior młodszy

7 - 13 lat

Dzieci

do 8 lat

Performance Cheer: zespoły Freestyle Pom, Cheer Hip hop, Cheer Jazz
Grupa wiekowa

wiek

Liczebność zespołów

Senior

14 lat i starsi

Freestyle pom 6-25os.

Junior

12- 16 lat

Junior młodszy

do 13 lat

3. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z Przepisami Turniejowymi Polskiego
Stowarzyszenia Cheerleaders obowiązującymi od 01.01.2020r, dostępnymi
na stronie www.psch.pl,
4. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
GIS, MZ i MEN dla organizatorów zawodów sportowych. Szczegółowe

wytyczne zostaną zamieszczone w załączniku nr 1 do regulaminu
turnieju, po potwierdzeniu pełnej liczby uczestników.

5. Każdy podmiot zgłaszając organizatorowi listę startową z danymi
personalnymi swoich członków zobowiązany jest podać dane pełnoletniej
osoby, która w trakcie turnieju będzie oficjalnym przedstawicielem
(kierownikiem) podmiotu. Kierownik podmiotu musi być członkiem PSCh.
5a. Każdy zespół uczestniczący w zawodach musi zapewnić opiekę
w czasie trwania turnieju dla wszystkich niepełnoletnich zawodników
(1 osoba na 15 zawodników),
5b. Każdy zawodnik musi posiadać legitymację szkolną lub inny
dokument ze zdjęciem oraz kartę zawodniczą podstemplowaną na bieżący
rok.
5c. W trakcie rejestracji zawodnicy mogą być weryfikowani na
podstawie karty zgłoszeniowej, karty zawodniczej z dokumentem ze
zdjęciem.
6. Zasady udziału w rywalizacji w różnych dywizjach :
Każdy zawodnik dywizji cheer dance i pom dance, w ramach tej samej
dywizji, może jednocześnie brać udział w rywalizacji sportowej zarówno
w konkurencji zespołów, jak i duetów w tej samej kategorii wiekowej.
7. Rekwizyty:
➢ Pom dance – pompony (min 50% czasu trwania prezentacji)
➢ Performance Cheer:
- Freestyle Pom – pompony przez 100% czasu trwania prezentacji,
- Cheer Jazz, Cheer Hip Hop – dopuszczalne jest stosowanie
podręcznych przyborów (nie zagrażających zdrowiu i życiu)
uzupełniających choreografię. Mogą być one wyrzucane podczas
prezentacji choreograficznej /zgodnie z Przepisami Turniejowymi
PSCh/
8. Czas trwania prezentacji tanecznej:
➢ zespoły Pom Dance, Performance Cheer – 2 min. 15 sek. max
➢ Duety Pom Dance, Performance Cheer - 1 min 30 sek. max

9. Specyfika poszczególnych dywizji i konkurencji zamieszczona w
Przepisach
Turniejowych
PSCh
jednoznacznie
charakteryzuje
poszczególne elementy dozwolone w prezentacjach choreograficznej.
10. Rundy Turnieju.
Wyróżnia się poniższe rundy turnieju:
a) runda eliminacyjna (official practise)
b) runda finałowa (finał)
W zależności od liczby podmiotów decyzja będzie ogłoszona po
przyjęciu zgłoszeń!
11. Prezentacje taneczne zademonstrowane przez podmioty w
eliminacjach, w przypadku zakwalifikowania się do finału, muszą być
powtórzone.
12. Niedozwolone jest prezentowanie przez zespół tych samych układów
choreograficznych dłużej niż przez jeden sezon licząc od daty ostatnich
Mistrzostw Kraju.
13. Noszenie przez zawodników jakiejkolwiek biżuterii podczas
wykonywania prezentacji choreograficznej jest surowo zabronione pod
rygorem wykluczenia z uczestnictwa w turnieju.
14. Charakterystyka strojów dla danej dywizji/konkurencji dostępna jest w
Przepisach Turniejowych PSCh.
15. W przypadku nie stosowania się członków zespołu do przepisów PSCh
Sędzia Główny Turnieju ma obowiązek zdyskwalifikowania zespołu.
16. PRÓBA PARKIETU
Wiadomości o próbie parkietu zostaną podane po zamknięciu list
startowych.
17. Organizator nie przewiduje odprawy kierowników zespołów, wszystkie
niezbędne informacje będą podane wcześniej do wszystkich podmiotów,
które zgłosiły się na turniej pocztą elektroniczną na podany adres
w zgłoszeniu.
Kolejność startowa będzie odwrotna do kolejności zgłoszeń na
Turniej.

18. W trakcie zawodów działają:
➢ Komisja Sędziowska,
➢ Komisja Techniczna,
➢ Komisja Skrutacyjna,
➢ Biuro Organizacyjne Turnieju,
➢ Służby medyczne,
➢ Służby porządkowe.
19. W trakcie Turnieju mają zastosowanie obowiązujące od
01.01.2020r. „Przepisy Turniejowe” oraz „Przepisy Sędziowskie”
Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders dostępne na www.psch.pl
20. Niedozwolone jest rejestrowanie zawodów kamerami video.
Układy prezentowane podczas Turnieju są własnością choreografów
oraz występujących zespołów i chronione są ustawą i ochronie praw
autorskich (Dz.U. Nr. 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994r).
21. Zespoły biorące udział w Turnieju przyjeżdżają i ubezpieczają się na
koszt własny lub instytucji delegującej.
22. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
w garderobach lub zgubione na terenie hali.
23. W sprawach spornych lub nie ujętych w Regulaminie czy
Przepisach Turniejowych decyduje Sędzia Główny Turnieju.
24. Każdy zespół zobowiązany jest dokonać opłaty startowej:
➢ opłata za zespół 20 zł od uczestnika dla danej konkurencji,
➢ opłata za duet 20 zł od uczestnika dla danej konkurencji,
Jeżeli tancerka/tancerz występuje w zespole i duecie należy dokonać
opłaty oddzielnie za duet i zespół.
Nr konta do opłaty turniejowej
MG-T UKS „NO NAME”
08-400 Garwolin
Ul. Korczaka 10

BANK PEKAO SA I O. w Garwolinie

NR.

97 1240 2728 1111 0010 0440 8441

Z dopiskiem „dywizji, nazwy zespołu/duetu i ilości zawodników”.
Prosimy o podanie danych do faktury za opłatę startową.
W przypadku rezygnacji ze startu w Turnieju opłata startowa nie
podlega zwrotowi.
25. Zgłoszenie uczestnictwa w turniej musi być dokonane na załączonym
druku / oddzielnie dla każdej dyscypliny i podmiotu/ z załączonym
potwierdzeniem dokonania opłaty startowej.
26. W/w zgłoszenie musi być przesłane do dnia 19.09.2020 za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: turniej.garwolin@o2.pl
z kopią maila do wiadomości:
jarekpsch@o2.pl.
27. Zgłoszenia dokonane po terminie mogą zostać przyjęte pod warunkiem
wpłacenia podwójnej opłaty startowej.
Wszystkich informacji udziela
ZOFIA KISIEL TEL . 505 166 345
Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia e-mail, Organizator prześle na
wskazany adres potwierdzenie jego przyjęcia.
Muzykę przesyłamy do dnia 25.09.2020
na adres: muzyka.turniej@o2.pl

Muzykę podpisujemy dokładnie: dywizja, konkurencja nazwa
zespołu/duetu
28. NAGRODY
Przewidziane nagrody: medale za miejsca I-III, puchary dla finalistów I-III,
dyplomy dla wszystkich zespołów.

Organizatorzy
OTWARTEGO MAZOWIECKIEGO TURNIEJU CHEERLEADERS GARWOLIN
2020 dołożą wszelkich starań, aby to cheer wydarzenie było
niezapomniana imprezą i oby pozytywne wspomnienia zostały długo
w pamięci wszystkich uczestników i kibiców.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
ŻYCZYMY MIŁYCH WRAŻEŃ I SPORTOWEJ RYWALIZACJI

