Zimowy Turniej Siatkówki
Ferie 2020
Termin:
od 23 stycznia 2020 r. zbiórka godz. 8.40
(czas rozgrywania turnieju uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn).
Miejsce:
Hala Sportowo – Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43, Częstochowa.
Zapisy:
Zapisy są przyjmowane pod numerem telefonu: 34/ 372 26 32 (w godz. 8:00-14:00 pn-pt)
lub pisząc na adres e-mail: zapisy@mosir.pl, nie później niż do 20 stycznia 2020 roku do
godziny 10.00.
Harmonogram imprezy:
Podany zostanie po zakończeniu zapisów na stronie www.mosir.pl
System rozgrywek:
Ustalony zostanie po zakończeniu zapisów.
Przepisy Gry
1. drużyny mogą składać się z uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
dla roczników 2000-2006,
2. w skład drużyny wchodzi 4-8 osób, skład drużyn może być dowolny (męski, damski
lub mieszany),
3. każdy zespół przed pierwszym meczem musi podać imiona i nazwiska wraz
z datami urodzenia wszystkich zawodników drużyny,
4. turniej rozgrywany będzie według obowiązujących przepisów PZPS z wyjątkami:
- na boisku może przebywać jednocześnie 4 zawodników z drużyny,
- wysokość siatki i rozmiary boiska ustalone zostaną przed turniejem,
- nie obowiązuje zasada drugiej linii,
- zmiany mogą się odbywać w sposób dowolny;
5. mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 15 punktów każdy,
w przypadku remisu rozgrywany jest trzeci set do 11 punktów z dwupunktową
przewagą,
6. 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,
7. W przypadku równej liczby punktów meczowych o wyższym miejscu w tabeli
decyduje:
a) liczba wygranych meczów,
b) lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do straconych,
c) lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych.
Jeżeli mimo zastosowania powyższych reguł nadal nie będzie można ustalić kolejności,
o wyższej pozycji w tabeli decydują wyniki meczów rozegranych pomiędzy
zainteresowanymi drużynami w turnieju.
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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,
 wszelkie sporne kwestie dotyczące regulaminu rozstrzyga organizator turnieju,
 organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w turnieju, nie ponosi
również z tego tytułu odpowiedzialności,
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione
w obiekcie w czasie trwania zawodów,
 w czasie trwania turnieju w obiekcie Hali Sportowo – Widowiskowej „Polonia”
obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu,
 weryfikacji zawodników dokonują kapitanowie drużyn wraz z sędzią zawodów
na wyraźne życzenie jednej ze stron przed rozpoczęciem gry w przerwie
lub po meczu, wyłącznie na płycie boiska, w oparciu o listę startową i dokument,
potwierdzający tożsamość zawodnika,
 sprawy, które nie zostały uwzględnione w regulaminie, a wynikną w czasie
trwania zawodów, rozstrzygnięte zostaną przez organizatora, bądź sędziego
na boisku,
 listę z danymi zawodników kapitan lub opiekun drużyny powinien zgłosić
do organizatora najpóźniej przed pierwszym meczem danej drużyny (lista
powinna zawierać imię, nazwisko, rok urodzenia, telefon do kapitana),
 osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą dostarczyć do organizatora
najpóźniej przed pierwszym meczem zgodę rodzica lub opiekuna o treści:
„Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego (imię i nazwisko zawodnika)
do Zimowego Turnieju Siatkówki, biorę odpowiedzialność za jego/jej udział
w turnieju i oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań do jego/jej udziału
w turnieju”,
 organizator turnieju może przetwarzać dane osobowe, w tym wizerunek osób
uczestniczących w turnieju organizowanych na terenie obiektu Hala SportowoWidowiskowa „Polonia" w okresie trwania rozgrywek, kierując się zasadami
określonymi w ramach obowiązku informacyjnego, które wskazane są w Klauzuli
Informacyjnej Obiektu zgodnie z podstawą prawną jaką stanowi:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych tzw. RODO) oraz Ustawa z dnia 10.05.2018r. ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
 przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego
regulaminu.

