
 

Łódź, 1 sierpnia 2012 r. 

 

 

REGULAMIN TURNIEJU 

ŁÓDŹ SEVENS CUP 
 

 

 

§ 1 

 

ORGANIZATORZY 

 

1. Organizatorem turnieju jest Klub Sportowy „Brygada Bałuty Rugby Club”, ul. Narutowicza 7/9 lok 
416 90-117 Łódź, REGON: 100205733, NIP: 729-260-13-29, adres e-mail: bbrclodz@op.pl, nr konta: 
BOŚ BANK o/Łódź 76 1540 1245 2056 4809 3183 0001,  

zwany dalej Organizatorem. 

 

2. Turniej jest organizowany przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, adres internetowy: 
www.lodzkie.pl. 

 

§ 2 

 

TERMIN  I MIEJSCE WIDOWISKA 

 

1. Turniej odbędzie się dnia 6-7 października 2012 roku.   

6 października - Turniej kobiet w ramach Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby7   godzina 
rozpoczęcia: 9.00 

7 października – Turniej mężczyzn w ramach Polskiej Ligi Rugby7. Godzina rozpoczęcia 9.00 

2. Turniej odbędzie się na terenie MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7 90-160 Łódź. 

 

§ 3 

 

CEL IMPREZY 

 

1. Promocja zdrowego trybu życia poprzez sport. 

2. Popularyzacja rugby. 

3. Promocja sportowo-rekreacyjnych walorów województwa łódzkiego oraz Łodzi. 

4. Nawiązanie kontaktów sportowo-towarzyskich pomiędzy uczestnikami. 

5. Wymiana doświadczeń szkoleniowych i organizatorskich. 

 



 

§ 4 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I TERMINY ZGŁOSZEŃ 

 

1. W turnieju udział wezmą drużyny, które zgłoszą swój udział na specjalnym Formularzu 

Zgłoszeniowym, którego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu Turnieju. 
 

2. Każda drużyna biorąca udział w Turnieju składa się z 12 zawodników oraz 3 osób 
towarzyszących (trener, lekarz oraz kierownik drużyny). 
 

3. Drużyny należy zgłosić do dnia 30 września 2012r na adres e-mail: biuro@bbrclodz.pl 
 

4. Formularz Zgłoszeniowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 4 października 2012 
r. na adres e-mail: biuro@bbrclodz.pl 
 

5. Organizator przewiduje udział 8 drużyn męskich i 10 drużyn żeńskich. 

a. O zakwalifikowaniu drużyny do udziału w Turnieju decyduje termin zgłoszenia, 

b. Organizator zobowiązuje się powiadomić na e-maila o przyjęciu do dnia 1 

października 2012 r.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału drużynie, która nie spełnia 
wymogów uczestnictwa wg przepisów Polskiego Związku Rugby (badania, licencje zawodnicze 
i trenerskie). 

 

§ 5 

 

OPŁATA STARTOWA 

 

1. Organizator nie pobiera opłaty startowej. 

2. Organizator zapewnia: 

a. poczęstunek dla każdego uczestnika – obiad dwudaniowy 

b. wodę mineralną dla drużyny; 

c. ciepłe napoje (kawa, herbata); 

d. upominek dla każdego zgłoszonego uczestnika (do 15 osób); 

e. puchary dla trzech najlepszych drużyn; 

f. dyplomy dla każdej z drużyn; 

g. obsługę sędziowską; 

h. opiekę medyczną podczas zawodów (lekarz) 

i. transport dla osób z urazami (boisko-pogotowie-boisko) 

j. odpowiednie warunki do przeprowadzenia zawodów sportowych; 

k. szatnie, natrysk 

l. zwiedzanie Łodzi dla chętnych (Piotrkowska, Manufaktura) 

mailto:biuro@bbrclodz.pl


 

§ 6 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW TURNEJU 

 

1. Mecze rozgrywane są według przepisów Polskiego Związku Rugby. 

2. Kierownik drużyny w dniu zawodów ma obowiązek: 

a. dostarczenia prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego; 

b. prawidłowego zgłoszenia drużyny (badania, licencje) 

c. odebrania wody dla swojej drużyny w dniu turnieju; 

d. zgłaszania wszelkich uwag dotyczących bezpieczeństwa i kwestii organizacyjnych 
bezpośrednio do Organizatora Turnieju. 

3. Każdy z uczestników ma obowiązek: 

a. przestrzegać zasad regulaminu zawodów; 

b. przestrzegać przepisów PZR. 

 

§ 7 

 

PRZEBIEG ZAWODÓW 

 

1. Planowany przebieg zawodów: 

09.00 -  odprawa kierowników drużyn biorących udział w Turnieju 

9.30 - 15.00 - rozgrywki 

15.45 - wręczenie nagród oraz uroczyste zakończenie Turnieju 

16.00 - poczęstunek dla uczestników 

Uwaga! Powyższy plan może ulec zmianie. Ostateczny plan przebiegu zawodów zostanie 

podany po zgłoszeniu wszystkich drużyn. 

 

§ 8 

 

NAGRODY 

 

1. Drużyny z miejsc 1-3 otrzymają puchary oraz dyplomy dla każdego zawodnika. 

a. Upominki od sponsorów 

2. Drużyny z miejsc 4-10 otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

3. Na zakończenie Turnieju zostanie wręczona nagroda specjalna – statuetka dla najlepszego 
zawodnika turnieju. 

4. Ponadto przewidziane są symboliczne pamiątki dla każdego z uczestników. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród, o czym poinformuje  

w osobnym komunikacie. 



 

§ 9 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Drużyny we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, noclegu, wyżywienia oraz 

ubezpieczenia 

a. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu z wyżywieniem po wcześniejszym kontakcie z 
organizatorem. 

2. Organizatorzy zapewniają podczas zawodów opiekę medyczną, napoje chłodzące, ciepły 
posiłek, a po zawodach możliwość kąpieli. 

3. Na stadionie każda drużyna będzie miała wyznaczone miejsce, w którym powinna pozostać w 
przerwach między meczami. 

4. Przypadki sporne rozstrzygać będzie Sędzia Główny. 

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione. 

6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 

 

 

Zbigniew Grądys           Michał Czerwiowski  
      (prezes)                                                           (skarbnik) 


