XIV. GYERKŐCÖK – DECATHLON
CSALÁDI RÖPLABDA FIESZTA SZABADIDŐ SPORTNAP
Összefogással, Veletek, Tizennegyedszer

FELHÍVÁS
Széleskörű társadalmi összefogással, a Decathlon kecskeméti áruházának és KMJV Önkormányzatának
támogatásával, a Gyermek- és Környezetvédő Civilek Önkéntes Kerekasztala és a Gyerkőcök Alapítvány (GYA), a
röplabda utánpótlást és a családi, szabadidősportot támogató sportrendezvényt szervez.
Időpont: 2019. január 5. szombat 9.30 órától – tervezett befejezés 18 óra
Csapatok regisztrációja: 8.30 és 9.00 között
Helyszín: Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola sportcsarnoka
Kecskemét, Lánchíd utca 18.

1.

Nevezési információk
1.1. Nevezési határidő: 2018. december 28. péntek éjfél
1.2. Nevezési díj nincs, a rendezvény ingyenes.
1.3. Nevezés elektronikusan kitöltött és határidőre visszaküldött Nevezési Lapon lehetséges. Csak a
visszaigazolt nevezések érvényesek. Nevezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk. Minden játékos
érkezéskor, a regisztrációnál kap egy karszalagot, ami a számukra biztosított ingyenes szolgáltatások
igénybevételére és a versenyen való részvételre jogosít. Napközbeni minimum ellátás a versenyző
csapatok számára ásványvíz, szaglikolt és pörcöntött zsíros kenyér lilahagymával, csemege uborkával
és Piros Arannyal.
1.4. Nevezési Lap letölthető: www.irkalapok.hu
1.5. Nevezési Lap beküldési címe: gyerkocok.com@gmail.com
1.6. Tornával kapcsolatos információ kérhető a gyerkocok.com@gmail.com email címen és a torna
facebook esemény oldalán.

2.

Korcsoportok, egy-két szabály a csapatösszeállítást illetően:
2.1. Korcsoportok, részvétel:
2.1.1. SUHANC U15, U17
2.1.1.1. Részvétel jelen felhívás szabályai szerint beérkező regisztrációval, melyeket beérkezés
sorrendjében fogadjuk.
2.1.2. HAJJA KEND U19, U21 és 18+
2.1.2.1. Részvétel jelen felhívás szabályai szerint beérkező regisztrációval, melyeket beérkezés
sorrendjében fogadjuk.
2.2. Egy-két szabály a csapatösszeállítást illetően:
2.2.1. Suhanc kategóriában U15, U17 besorolású, mix csapatok jelentkezését várjuk.
2.2.1.1. A pályán minimum 2 női játékosnak lenni kell (több lehet).
2.2.1.2. Csapatlétszám maximum 8 fő
2.2.1.3. Egy csapatban maximum egy korosztályos válogatott vagy egy Nemzeti Bajnokságban
igazolt játékos lehet.
2.2.1.4. Minden játékos csak egy csapatban játszhat, ettől eltérni csak a másik csapat és a
vezetőbíró engedélyével szabad.
2.2.1.5. A háló magasság kb. 235 cm.
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2.2.1.6. Fiatalabb játszhat idősebb korcsoportban, idősebb viszont nem játszhat fiatalabban.
2.2.1.7. Amennyiben sérülés történne, úgy egy másik csapatból egy női játékos átjátszhat.
2.2.2. Hajja Kend kategóriában U17, U19, U21 és 18+ besorolású mix csapatok jelentkezését várjuk.
2.2.2.1. A pályán minimum 3 női játékosnak lenni kell (több lehet).
2.2.2.2. Csapatlétszám maximum 8 fő
2.2.2.3. Egy csapatban maximum egy korosztályos válogatott vagy egy Nemzeti Bajnokságban
igazolt játékos lehet.
2.2.2.4. Minden játékos csak egy csapatban játszhat, ettől eltérni csak a másik csapat és a
vezetőbíró engedélyével szabad.
2.2.2.5. A háló magasság kb. 235 cm.
2.2.2.6. Fiatalabb játszhat idősebb korcsoportban, idősebb viszont nem játszhat fiatalabban.
2.2.2.7. Amennyiben sérülés történne, úgy egy másik csapatból egy női játékos átjátszhat.
2.2.3. Megfelelő számú csapat jelentkezése esetén indítjuk a korcsoportokat, amennyiben nincs
elegendő jelentkezés az érintett korcsoportot töröljük. A Suhanc korcsoport esetleges törlése
esetén a játékosok dönthetnek úgy, hogy a Hajja Kend korcsoportban elindulnak.
3.

Díjak: Az első három helyezett csapat mindhárom korcsoportban érem.

4.

Különdíjak: A tornán résztvevő játékosok közül díjat kapnak a Kiemelkedő Teljesítmény-t nyújtó sportolók.

5.

A tornán alkalmazandó játékszabályokat és a helyezések eldöntésének módját nagymértékben befolyásolja
az induló csapatok száma, ezért erről részleteket legkorábban a nevezési határidő lejártát követően tudunk
közölni.

6.

Széleskörű összefogás fontosságát és közösségépítő erejét hangsúlyozva, a verseny helyszínén, kapcsolódó
rendezvényeknek köszönhetően, könnyed, sportos kikapcsolódási lehetőséget, érdekes kiegészítő családi
programokat szervezünk, elősegítve ezzel, hogy minél több fiatalt bevonhassunk a játékba és a
családtagok, barátok is a torna aktív részesei lehessenek. A röplabda tornát kísérő versenyeken (ping pong,
darts), korra és nemre való tekintet nélkül, bárki próbára teheti tehetségét, valamint bekapcsolódhat a „3
kihívás napja 3 a magyar igazság” elnevezésű játékba. Részletek a facebook eseményszervező felületén!

7.

A rendezvényen fénykép, videó- és hangfelvétel készül. A rendezvényre történő belépéssel minden
résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy róluk a program során fénykép, videó- és hangfelvétel készüljön, melyet a
szervezők szakmai dokumentációjukban, pályázataikhoz és nyilvános kommunikációjukban korlátozás
nélkül felhasználhatnak. Minden anyagi ellenszolgáltatás kizárt!

8.

A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt!

Várunk Benneteket szeretettel!
Szamler László
az esemény szervezője, házigazdája
Gyermek- és Környezetvédő Civilek Önkéntes Kerekasztala (GYERKŐCÖK)
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