Regulamin Zawodów Talent Akrobatyczny Pl
otwartych warszawskich zawodów
w rekreacyjnej akrobatyce sportowej dla dzieci ze szkół podstawowych oraz
przedszkoli. Edycja Mikołajkowa 2021
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Organizator – UKS MIŁOŚNIK
Partnerzy – Mambo Fitness Club
Termin zawodów – 04 grudnia 2021 sobota, godz.9.00-17.00
Miejsce zawodów - Hala Sportowa w Szkole Podstawowej 171 przy ul. Armii
Krajowej 39 w Warszawie. ,
Warszawa – Stara Miłosna
Cel zawodów:
a. Popularyzacja Akrobatyki Sportowej;
b. Ocena pracy klubów biorących udział w zawodach.
Warunki uczestnictwa.
7.1. Prawo startu mają dzieci w wieku od 4 do 16 lat uprawiające akrobatykę rekreacyjnie
zwane dalej Zawodnikami
7.2. Klub może zgłosić maksymalnie 2 drużyny po 10 zawodników (1 w kategorii
wiekowej) zachowując zasadę z pkt 7.1
7.3. Maksymalna liczba zgłoszonych zawodników nie może przekroczyć 200,
7.4. W zawodach nie mają prawa startu dzieci z przeciwwskazaniami do wykonywania
ćwiczeń akrobatycznych i brania udziału w zawodach oraz zawodnicy uprawiający
akrobatykę sportową zawodniczo
7.5. Uczestnicy są zgłaszani przez klub uczestnika.
Program i system rozgrywania zawodów.
8.1. Kategorie zawodów:
- kategoria zespół rocznik 2012 i młodsi
- kategoria zespół rocznik 2011 i starsi
8.2. Zawody polegają na ocenie wykonania układu ćwiczeń przez każdego zawodnika.
8.3. Ćwiczenia podane są w załączniku do Regulaminu
8.4. Zawodnik wykonuje tylko 1 układ ćwiczeń.
Ocena wyników.
9.1. Na zawodach prowadzi się punktację indywidualną w poszczególnych
konkurencjach.
9.2. Wygrywa drużyna w kategorii z sumaryczną największą liczbą punktów.
9.3. Układy wykonywane przez uczestników są jednakowe, stąd punktacja za trudność
układu jest taka sama.
9.4. Zawodnicy będą zdobywali notę za technikę wykonania ćwiczenia.
9.5. Ilość punktów do zdobycia za wykonanie ćwiczenie wynosi od 0 do 10 pkt.
9.6. Końcowy wynik zawodów, to suma za wykonanie i technikę ew. dodatkowych
elementów (takich jak jednolity wygląd drużyny [strój/ uczesanie])
9.7. Kolejność startu ustalają trenerzy klubów organizujących Zawody.
9.8. Zawodnik musi pojawić się przed ustaloną godziną startu przebrany i rozgrzany.

10. Nagrody:
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10.1.
Wygrywa zespół z największą ilością punktów.
10.2.
Nagradzamy medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi 3 najlepsze
wyniki w każdej kategorii.
10.3.
Miejsca 4-6 nagradzane dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
10.4.
Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa i upominki.
10.5.
W dekoracji uczestniczą zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-6. Pozostałe
dyplomy i upominki do odebrania w rejestracji zawodów lub we własnych klubach.
11. Ogłoszenia, komunikaty i wyniki
Wszystkie komunikaty zawodów, ewentualne zmiany i interpretacje zapisów oraz
ogłoszenia Komisji Sędziowskiej będą ogłaszanie na zakończenie tur kategorii i
opublikowane na stronach lub FB poszczególnych klubów w ciągu 24 h od zawodów.
12. Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas rozgrywania zawodów:
12.1.
Podczas rozgrzewki zawodnicy muszą być pod okiem osoby uprzywilejowane
i wyznaczone przez kluby biorące udział
12.2.
W strefie startowej na macie lub na ścieżce, mają prawo przebywać wyłącznie:
sędziowie aktualnie pracujący, osoby obsługujące zawody, zawodnicy aktualnie;
12.3.
W strefie startowej zawodnicy muszą wykonywać polecenia sędziów aktualnie
pracujących i osób obsługujących zawody, w innym przypadku zostanie
zdyskwalifikowany;
12.4.
Trener czy pełnoletni opiekun nie może przebywać przy stanowiskach
sędziowskich podczas rozgrywania zawodów;
12.5.
Nad zawodami sprawuję opiekę medyczną wykwalifikowana pielęgniarka lub
ratownik medyczny, który udzieli pierwszej pomocy medycznej a w przypadku
zdarzenia wymagającego interwencji lekarza zostanie wezwana karetka pogotowia.
12.6.
We wszystkich innych kwestiach sanitarnych organizator poinformuje dzień
przed rozpoczęciem zawodów na stronie odnośnie aktualnych zasad/wytycznych GIS
obowiązujących na dzień trwania zawodów, w przypadku zmian związanych z
sytuacją epidemiologiczną COVID-19
13. Zapisy i zgłoszenia
13.1.
Zgłoszenia zawodnika musi dokonywać osoba pełnoletnia podając dane
kontaktowe do 30 listopada 2021 r.;
13.2.
Zgłoszenia zawodnika można dokonać na stronie www.talent-akrobatyczny.pl,
u trenera lub w recepcjach klubów
13.3.
Po dokonaniu zgłoszenia i wpłaty zostanie ustalona kategoria i godzina startu
w terminie do 2 grudnia 2021
13.4.
W dniu zawodów każdy zawodnik musi pojawić się, co najmniej 45 minut
przed wyznaczona godziną startu z osobą pełnoletnią i dokonać zapisu w recepcji
zawodów potwierdzającego start oraz wypełnić stosowne formularze.
13.5.
Zawodnicy bez opieki osoby pełnoletniej i nieprzygotowani, nie będą
dopuszczeni do startu w Zawodach.
14. Wpłaty
Wpłaty w wysokości 500 zł od kategorii można uiszczać na konto: UKS Miłośnik z
dopiskiem : Talent AkrobatycznyPl Bank Zachodni
WBK 14 1090 1753 0000 0001 0829 4521
15. Pozostałe
15.1.
Wszelkie informacje o Zawodach będą publikowane na stronie www.talentakrobatyczny.pl oraz re-publikowane na stronach współorganizatorów.
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15.2.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w organizacji Zawodów z
powodów wcześniej, nieprzewidzianych.
15.3.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania imprezy z powodów z
nimi, niezwiązanych. W takim przypadku zostanie wyznaczony nowy termin i/lub
miejsce Zawodów. Zwrotów wpłat w związku z poniesionymi kosztami nie
przewiduje się.
15.4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie
Zawodów.
15.5.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, do których może dojść
z winy zawodnika.
15.6.
Osoby pełnoletnie, wychowawcy, trenerzy lub rodzice zapisując zawodników
wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
zgłoszeniu na potrzeby związane z organizacją Talent Akrobatyczy Pl (zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2015r.
poz2135, z późn.zm.) przez Organizatora i Współorganizatorów także w internecie.
15.7.
Osoby pełnoletnie, wychowawcy, trenerzy lub rodzice zapisując zawodników
wyrażają tym samym zgodę na użycie wizerunku Zawodników przez Organizatora i
Współorganizatorów do celów: 1) fotografowanie uczestników; 2) rejestrowanie
audiowizualne wszystkich działań związanych z Zawodami; 3) użycie wizerunku
zawodników, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.
U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zmianami), na stronie Zawodów i innych materiałach
reklamowych Zawodów bez ograniczeń, co do czasu i ilości.
15.8.
Administracją danych osobowych zajmuje się Michał Rudol, z którą można
kontaktować się w celu sprawdzenia, zmiany lub usunięcia danych pod adresem
mailowym: mambo@mambo-fitness.pl
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