Nike Premier Cup 2016

Pravidla pro účastnické týmy
1. Všechny týmy a jejich členové jsou povinny akceptovat Pravidla turnaje i tato Pravidla
pro účastnické týmy. S pravidly souhlasí momentem odevzdáním Registračního
formuláře organizátorům turnaje.
2. Turnaj je oficiální žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského
fotbalového svazu. Pojištění pro případ úrazu je tedy zajištěno ze strany FAČR (přes
ČUS) a Slovenského fotbalového svazu.
3. Týmy jsou ovšem povinny zajistit adekvátní individuální zdravotní pojištění pro své
hráče a všechny členy týmu.
4. Týmy jsou povinny na vyzvání Organizátora turnaje doložit totožnost a klubovou
příslušnost všech hráčů uvedených na registračním formuláři do turnaje.
5. Týmy spadající pod organizaci FAČR jsou na vyzvání povinni doložit vytištěnou
listinu hráčů uvedených v Registračním formuláři z informačního systému FAČR
(jméno a příjmení, ID, datum narození, mateřský klub + foto hráče). Týmy spadající
pod SFS jsou na vyzvání povinni doložit registrační průkaz člena všech hráčů
uvedených na Registračním formuláři.
6. Oficiální členové týmu starší 18ti let nesou plnou zodpovědnost za chování svých
hráčů na hřišti i mimo hřiště po celou dobu konání turnaje.
7. Škody vzniklé chováním členů či příznivců jednotlivých týmů budou účtovány
příslušným klubům.
8. Organizátoři turnaje nejsou hmotně odpovědní za žádné úrazy způsobené během
turnaje na hřišti ani mimo něj, za krádež osobních věcí či jejich poškození vzniklé
chování jakékoliv osoby či společnosti.
9. Organizátoři si vyhrazují právo změnit herní systém turnaje v případě krajní nutnosti,
a to i během samotného průběhu turnaje.
10. Týmy jsou povinny odeslat předběžnou nominaci nejpozději 7. 4. 2016. Konečnou
soupisku pak nejpozději 19. 4. 2016. Změny po tomto datu jsou možné pouze na
základě doložení lékařské zprávy, kde bude uvedeno, že nominovaný hráč není
schopen nastoupit v turnaji.
11. Týmy jsou povinny přivést si na turnaj minimálně dvě různobarevné sady dresů.
12. Zástupci týmů jsou v rámci technického mítinku před začátkem turnaje povinni
podepsat souhlas s pravidly pro účastnické týmy.

