Regulamin

TURNIEJ SIATKÓWKI – WAKACJE 2017
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie ma zaszczyt zaprosić
wszystkich na „Turniej Siatkówki - Wakacje 2017”
dla roczników 1998-2004
1. Miejsce i termin zawodów:
Boiska Wielofunkcyjne przy ul. Boya - Żeleńskiego 6/8 w Częstochowie
27 – 28 lipiec 2017 r., godz. 9.00 – 14.00
Termin oraz godziny rozgrywek mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zgłoszeń.
Ostateczny harmonogram rozgrywek zostanie opublikowany
dnia 25.07.2017 do godziny 14:00.
2. Cel:
Promowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży, upowszechnianie gry w piłkę
siatkową, zapewnienie atrakcji dzieciom i młodzieży szkolnej spędzającym wakacje
w mieście.
3. Warunki uczestnictwa:
 terminowe zgłoszenie drużyny do turnieju,
 posiadanie ważnej legitymacji uczniowskiej (gimnazjalnej / ponadgimnazjalnej),
 w przypadku osób niepełnoletnich posiadanie zgody rodziców (opiekunów).
4. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 25.07.2017 r. (wtorek) do godziny 10:00, pod
nr telefonu 34/372-26-32 lub 34/372-26-23 (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-14.00) oraz
pod adresem e-mail: p.mroz@mosir.pl
W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny i telefon kontaktowy.
5. Zasady gry:
 drużyny mogą składać się z uczniów szkół gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych,
 w skład drużyny wchodzi 4-8 osób, skład drużyn może być dowolny (męski, damski
lub mieszany),
 każdy zespół przed pierwszym meczem musi podać imiona i nazwiska wraz
z datami urodzenia wszystkich zawodników drużyny,

Regulamin

TURNIEJ SIATKÓWKI – WAKACJE 2017








turniej rozgrywany będzie według obowiązujących przepisów PZPS z wyjątkami:
- rozmiary boiska wynoszą 12m x 9m (dł. x szer.),
- na boisku może przebywać jednocześnie 4 zawodników z drużyny,
- nie obowiązuje zasada drugiej linii,
- zmiany mogą się odbywać w sposób dowolny;
mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 15 punktów każdy,
w przypadku remisu rozgrywany jest trzeci set do 15 punktów z dwupunktową
przewagą,
zwycięska drużyna w meczu otrzymuje 3 punkty, przegrani otrzymują 0 punktów;
w przypadku tie-breaka następuje podział punktów: zwycięzca otrzymuje 2 pkt
a przegrany 1 pkt,
w przypadku rozgrywek grupowych o kolejności drużyn decydują kolejno:
◦ ilość zdobytych punktów,
◦ bezpośredni pojedynek,
◦ stosunek setów,
◦ stosunek małych punktów,
◦ losowanie,
system gier ustalony będzie po zamknięciu listy zgłoszeń.

6. Dodatkowe informacje:
 podczas rozgrywania meczów obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zmienne,
 piłki do gry zapewnia organizator, piłki na rozgrzewkę drużyny zapewniają sobie
we własnym zakresie,
 organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w turnieju, nie ponosi
również z tego tytułu odpowiedzialności., zawodnicy startują w turnieju na własną
odpowiedzialność,
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione
na obiekcie w czasie trwania zawodów,
 organizator nie odpowiada za zachowanie uczestników podczas zawodów, wszelkie
brutalne, niekulturalne zachowania uczestników turnieju będą skutkować
wykluczeniem z zawodów całej drużyny zawodnika, który dopuścił się danego
czynu,
 w czasie trwania turnieju na obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania
alkoholu i palenia tytoniu,
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osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodzica lub opiekuna na
udział w Turnieju swojego podopiecznego, najpóźniej przed pierwszym
meczem zgodę rodzica lub opiekuna o treści: „Wyrażam zgodę na udział
mojego podopiecznego (imię i nazwisko zawodnika) w Turnieju Siatkówki –
Wakacje 2017, biorę odpowiedzialność za jego/jej udział w turnieju
i oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań do jego/jej udziału
w turnieju”,
weryfikacji zawodników dokonują kapitanowie drużyn wraz z sędzią zawodów na
wyraźne życzenie jednej ze stron przed rozpoczęciem gry, wyłącznie na płycie
boiska, w oparciu o listę startową i dokument, potwierdzający tożsamość
zawodnika, w przypadku stwierdzenia gry nieuprawnionego zawodnika w danej
drużynie (zawodnik nie zgłoszony bądź starszy), wszystkie spotkania, w których
wystąpił w trwającym obecnie etapie rozgrywek, zostaną zweryfikowane jako
walkower,
zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez ORGANIZATORA w zakresie
niezbędnym do organizacji zawodów, tj. przyjęcia zapisów, ogłoszenia i publikacji
wyników, itp,
zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
i archiwizowanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz relacjach wideo
wykonanych w trakcie zawodów na potrzeby przygotowania materiałów prasowych
oraz promocji wydarzenia (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4.02.l994 r. Dz. U. Z 1994 r. Nr 24 poz.83, art. 81),
sprawy, które nie zostały uwzględnione w regulaminie a wynikną w czasie trwania
zawodów, rozstrzygnięte zostaną przez organizatora, bądź sędziego na boisku,
uczestnicy turnieju zobowiązani są przestrzegać regulaminu obiektu, na którym
odbywa się turniej,
przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego
regulaminu.

