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INFORMACJE ORGANIZACYJNE
„W OGRODZIE BARW I DŹWIĘKÓW STOLICY KULTURY MAZOWSZA”
IV OTWARTY TURNIEJ ZESPOŁÓW CHEERLEADERS
GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS PSCh 2021

1.

REJESTRACJA

Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie hali sportowej w Cegłowie.
Każdy zespół/duet przyjeżdżający na turniej zobowiązany jest do rejestracji.
Zgłoszenia dokonują trenerzy lub opiekunowie (max. 2 osoby),
którzy w chwili rejestracji:
•

okazują dokumenty tożsamości wszystkich osób przybyłych na turniej

•

odbierają pakiety żywnościowe dla swojego zespołu

•

odbierają opaski na rękę w kolorze przypisanym całej grupie

Trenerzy/opiekunowie, poza halą sportową, zakładają opaski każdej osobie
w grupie i wprowadzają zawodników oraz przybyłych gości na teren hali.
Tylko osoby posiadające opaski będą miały możliwość wejścia do strefy głównej
– ŻÓŁTEJ - parteru hali, na której odbywać się będą zawody.
2. WOLONTARIUSZE
Podczas rejestracji każdej przybyłej grupie zostanie przydzielony opiekun w osobie
Wolontariusza. Będzie on służył pomocą, informował o kolejnych punktach
programu, pomagał w przemieszczaniu się między halą a szatnią, wprowadzał
zespół na parkiet oraz w sytuacjach problemowych kierował w odpowiednie
miejsca i do odpowiednich osób.
3. SZATNIE
Szatnie dla grup zostaną przydzielone według liczebności zespołów.
Do dyspozycji będą szatnie sportowe znajdujące się na parterze i piętrze
w budynku hali sportowej, każda wyposażona w łazienkę na wyłączność dla danej
grupy. Zarówno szatnie jak i łazienki są czyste, zadbane oraz przygotowane na
przyjęcie zawodników, prosimy więc o odpowiednie zachowanie i pozostawienie
ich w zastanym i niezniszczonym stanie.
Każda szatnia będzie miała przypisany kolor, odpowiadający barwie opasek
danego zespołu i przeznaczona będzie jedynie dla wyznaczonej grupy.
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4. HALA SPORTOWA
Hala dla zawodników dostępna będzie od godz. 7.00.
Podzielona zostanie na strefy.
•

Strefa I – ŻÓŁTA - turniejowa – parkiet, miejsce rozgrzewkowe

•

Strefa II – podzielona na podstrefy kolorystyczne – szatnie

•

Strefa III – podzielona na podstrefy kolorystyczne – stoliki na górze

Do każdej ze stref będą miały wstęp jedynie osoby z opaskami.
W Strefie I będzie można przebywać jedynie w obuwiu sportowym, miękkim
tanecznym, płaskim nierysującym parkietu. Niedopuszczalne będzie obuwie na
obcasach oraz rysujące parkiet/podłogę.
Na terenie hali sportowej (w oddzielnym pomieszczeniu) obecny będzie
wykwalifikowany ratownik medyczny, służący pomocą w sytuacji jakiejkolwiek
kontuzji.
5. OBIADY
Obiady wydawane będą w dwóch turach:
•

od godziny 12.00 do godziny 13.00

•

od godziny 13.00 do godziny 14.00

Prosimy o deklarację wyboru, w której turze grupa chciałaby zjeść obiad.
Opiekunowie/trenerzy odbierają obiady i przekazują je swoim zawodnikom
w wyznaczonej strefie kolorystycznej. Prosimy o czuwanie nad przebiegiem
spożywania posiłku, nieprzeciąganie niepotrzebnie wyznaczonego czasu oraz
dokładną dezynfekcję i zabezpieczenie worków z odpadami, które odbiorą od
zespołów wolontariusze.
6. OFICJALNE, SYMBOLICZNE, OTWARCIE
W trakcie otwarcia Wolontariusz sprowadzi zespół do wyznaczonej strefy, nastąpi
krótka prezentacja Zespołów, przedstawienie Sędziów i Trenerów
oraz bardzo krótkie powitanie. To również czas, w którym zostaną wręczone
symboliczne upominki dla Sędziów i Trenerów.
7. NAGRODA FAIR PLAY
Fair play to uczciwa i zgodna z ustalonymi regułami rywalizacja.
To niewykorzystywanie przewagi losowej, umiejętność właściwego zachowania się
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w sytuacji zwycięstwa i porażki. To również szacunek do drugiego zawodnika,
współpraca w zespole oraz uważność podczas obecnej sytuacji
epidemiologicznej, a także szczególne przestrzeganie obostrzeń i pomocy
w reżimie sanitarnym.
Podczas Turnieju nagrodzimy zachowania, które zasługują na pochwałę.
Zespołowi, który wyróżni się na tle innych w zakresie bezpiecznego, kulturalnego
oraz właściwego zachowania w stosunku do zawodników drużyn przeciwnych,
organizatorów oraz wolontariuszy, zostanie przyznany puchar Fair Play.

Mamy nadzieję, że dostosowując się do powyższych informacji,
wspólnie zadbamy o prawidłowy, spokojny i przede wszystkim
bezpieczny przebieg Turnieju.
W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam ciepło.
Katarzyna Berska
Tel. 531684180

