REGULAMIN
WAKACYJNEGO TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O
PUCHAR TAURONU
1. Organizatorami imprezy są Miasto Częstochowa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Częstochowie oraz Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa
2. Sponsorzy Mistrzostw: Tauron – Polska Energia, Naturalna Woda Mineralna JURAJSKA,
Avon.
3. Turniej będzie rozgrywany na boiskach zlokalizowanych na Pływalni Letniej przy ul.
Dekabrystów 45 w Częstochowie.
4. Terminy turniejów:

3 sierpnia 2013r. – Mistrzostwa Częstochowy par mieszanych kategoria OPEN
4 sierpnia 2013r. – Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Początek wszystkich turniejów zaplanowany jest na godzinę 10.00
Odprawy techniczne wraz z losowaniami odbywać się będą każdorazowo o 9.30

Zasady uczestnictwa
1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane w Hali Polonia pokój nr 116, pod numerem telefonu 034
372 26 23 oraz elektronicznie pod adresem zapisy@mosir.pl Termin zgłoszeń upływa
dnia 2 sierpnia o godz. 10.00.
W zgłoszeniu należy podać imiona, nazwiska, telefon kontaktowy, dokładne daty
urodzenia zawodników i zawodniczek oraz datę i nazwę turnieju w którym chce się
wziąć udział.
Osoby niepełnoletnie dodatkowo dostarczają zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów
na udział w turnieju w dniu imprezy.
3. Ilość drużyn jest nieograniczona.
4. Zawodnik musi posiadać przy sobie dokument tożsamości.
5. Udział w Turnieju jest bezpłatny
Zasady rozgrywek
1. System rozgrywek uzależniony jest od ilości uczestników.
2. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową PZPS.
Wysokość siatki przy grach mieszanych organizatorzy ustalają na 2,34 m.
3. O rozstawieniu par decyduje organizator.
Postanowienia końcowe
1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem turnieju.
2. Mecze będą rozgrywane równolegle na dwóch boiskach.
3. System rozgrywek zależeć będzie od ilości zgłoszeń.
4. Organizatorzy zapewniają puchary za zajęcie 1,2,3 miejsca w każdym z turniejów oraz
nagrody rzeczowe.
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.
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.

