REGULAMIN
OTWARTYCH MISTRZOSTW CZĘSTOCHOWY
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

1. Organizatorami imprezy są Miasto Częstochowa, Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie.

2. Partnerzy Mistrzostw: WEBTA komputery sieci serwis, Oriflame Biuro Regionalne
ul. Mirowska 14, MAWA PLEXI, Apteka MOTYL, Zakład Cukierniczy „Michaś”, Megasklep
Sportowy DECATHLON, Trofea sportowe – Trofea.pl, Naturalna Woda Mineralna
JURAJSKA.
*zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy
3. Turniej będzie rozgrywany w 3 kategoriach:
25.08.2017 – Mistrzostwa Częstochowy w Siatkówce Plażowej Kobiet
26.08.2017 - Mistrzostwa Częstochowy w Siatkówce Plażowej Mikstów
27.08.2017 - Mistrzostwa Częstochowy w Siatkówce Plażowej Mężczyzn
Początek każdego turnieju zaplanowany jest na godzinę 9.00
Odprawa techniczna wraz z losowaniem odbędzie się o godzinie 8.30
4. Miejscem gry będą boiska zlokalizowane na Pływalni Letniej przy ul. Dekabrystów 45
w Częstochowie.
Zasady uczestnictwa
1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Badania lekarskie uczestnicy
przeprowadzają we własnym zakresie.
2. Zgłoszenia
będą
przyjmowane
elektronicznie
pod
adresem
siatkowkaczestochowa.gmail.com lub telefonicznie 34 372 26 32 (w godzinach 8 - 15).
Termin zgłoszeń upływa 24 sierpnia o godz. 10.00.
W zgłoszeniu należy podać imiona, nazwiska, telefon kontaktowy oraz dokładne daty
urodzenia zawodników.
Osoby niepełnoletnie dodatkowo dostarczają zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów
na udział w turnieju.
3. Ilość drużyn jest ograniczona i wynosi 24 pary na każdy z turniejów. Decyduje
kolejność zgłoszeń.
4. Uczestnicy muszą posiadać przy sobie dokument tożsamości.
5. Wpisowe do turnieju wynosi 20 zł. od pary, pomijając Turniej Siatkówki Plażowej
Kobiet, w którym udział jest bezpłatny.
Zasady rozgrywek
1. System rozgrywek: system brazylijski. Ilość setów uzależniona jest od ilości
uczestników.
2. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową PZPS.
3. O ewentualnym rozstawieniu par (na podstawie zeszłorocznych wyników) zadecyduje
organizator wraz z sędzią zawodów przed losowaniem.
Postanowienia końcowe
Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem turnieju.
Mecze będą rozgrywane równolegle na dwóch boiskach.
System rozgrywek zależeć będzie od ilości zgłoszeń.
Organizatorzy zapewniają statuetki bądź medale dla najlepszych we wszystkich
kategoriach oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów turnieju. Więcej
informacji wkrótce.
5. Uwagi kapitanów dotyczące nieprawidłowości organizacyjnych, sędziowania itp. należy
niezwłocznie zgłaszać organizatorom.
6. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu oraz przepisów gry organizator zawodów
w porozumieniu z sędzią głównym ma prawo do weryfikacji wyniku meczu lub
dyskwalifikacji drużyny z rozgrywek.
1.
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7. Za rzeczy zgubione przez zawodników w czasie turnieju organizator nie odpowiada.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do dokonywania zmian oraz ostatecznej
interpretacji regulaminu i zasad gry.
9. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.
10. 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 ORGANIZATORÓW w zakresie niezbędnym
do organizacji zawodów, tj. przyjęcia zapisów, ogłoszenia i publikacji wyników itp.
11. 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
4.02.1994 r. Dz. U. Z 1994 r. Nr 24 poz.83, art. 81).
12. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego
regulaminu

