Regulamin
Dot. Zapisów drużyn lokalnych na międzynarodowy turniej piłkarski Wrocław Trophy 2018, który
odbędzie się w dniach 06-08 lipca 2018r.
Organizator: Euro-Sportring Polska
1. Regulamin ma na celu określenie sposobu dokonywania zgłoszeń drużyn lokalnych na turniej
Wrocław Trophy 2018
2. Definicja drużyny lokalnej:
2.1. Jest to zespół reprezentujący klub piłkarski, którego siedziba znajduje się w promieniu
nieprzekraczającym 100km od miejsca rozgrywania zawodów, tj. kompleksu Stadionu
Olimpijskiego we Wrocławiu, przy al. I.J. Paderewskiego 35.
2.2. Drużyna lokalna nie korzysta z zakwaterowania i wyżywienia oferowanego przez
Organizatora, ale żeby wystartować w turnieju nie może też korzystać w trakcie jego
trwania z innego rodzaju grupowego zakwaterowania na terenie Wrocławia, a na
rozgrywki zawodnicy każdego dnia będą dojeżdżać z miejsca stałego zamieszkania.
3. Zespół można zgłosić do turnieju, wypełniając i wysyłając elektroniczny formularz
zgłoszeniowy,
znajdujący
się
pod
adresem
http://www.wroclawtrophy.pl/information/warunki-uczestnictwa/zapisy-druzyn-lokalnych.
4. Zgłoszenia trwają do dnia 04.05.2018r. a zgłoszenia nadesłane po tym terminie mogą nie być
rozpatrywane.
5. Wysłanie zgłoszenia nie jest gwarancją przyjęcia drużyny do turnieju.
6. Po zamknięciu okresu przyjmowania zgłoszeń, Organizator oceni, czy liczba zgłoszeń w każdej
kategorii wiekowej nie przekracza liczby dostępnych miejsc, a następnie zdecyduje:
6.1. Jeżeli liczba zgłoszonych drużyn nie przekracza liczby dostępnych miejsc, to wszystkie
prawidłowo wypełnione wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie i każda zgłoszona
drużyna będzie mogła potwierdzić udział w turnieju, poprzez uiszczenie opłaty
wpisowej w wysokości 550 zł od drużyny.
6.2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc w danej
kategorii, to Organizator przeprowadzi losowanie, które określi, które drużyny zostają
przyjęte do turnieju, a także określi kolejność drużyn na liście oczekującej.
6.2.1. W przypadku, gdy jeden klub zgłosi w danej kategorii wiekowej, więcej niż
jedną drużynę i w wyniku losowania ten klub zostanie wybrany do udziału,
to tylko pierwszy zespół tego klubu zostanie potwierdzony do udziału w
danej kategorii.
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6.2.2. Pozostałe drużyny reprezentujące klub, który został już wybrany w danej
kategorii, trafią na koniec listy oczekujących.
7. O terminie losowania a także o liczbie dostępnych miejsc, Organizator poinformuje wszystkie
drużyny, które nadesłały zgłoszenia, drogą mailową po zamknięciu okresu przyjmowania
zgłoszeń, tj. po 04.05.2018r. na adres email wskazany w zgłoszeniu.
8. Po zakończeniu losowania, Organizator opublikuje listę drużyn przyjętych do turnieju, a także
listę drużyn oczekujących w każdej kategorii wiekowej.
9. Drużyna, która otrzyma potwierdzenie przyjęcia do turnieju, będzie miała 7 dni na uiszczenie
opłaty wpisowej w wysokości 550zł, na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora.
10. W przypadku nieuiszczenia opłaty w ustalonym terminie, drużyna zostanie skreślona z listy
uczestników, a jej miejsce zajmie pierwsza drużyna z listy oczekujących, która otrzyma 3 dni na
uiszczenie opłaty wpisowej.
11. Opłata wpisowa w żadnym wypadku nie podlega zwrotowi.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do turnieju drużyny, która nie spełnia
wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
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