REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU SIATKÓWKI
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA
I.

ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

II. CEL ZAWODÓW
Popularyzacja siatkówki wśród społeczeństwa, wyłonienie najlepszej drużyny turnieju, promowanie
zdrowego stylu życia.
III. TERMIN I MIEJSCE
19 listopada 2017 r. godzina 10:00
Hala sportowa w Chodzieży ul. Paderewskiego 13
IV. UCZESTNICTWO
1. Turniej przeznaczony jest dla zespołów amatorskich.
2. W skład zespołów mogą wchodzić kobiety i mężczyźni.
3. W turnieju nie mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek w sezonie 2017 / 2018 w
PZPS.
4. Każdy zespół ma prawo zgłosić do rozgrywek maksymalnie 10 zawodników. Każdy zawodnik
musi ukończyć turniej w zespole w którym został zgłoszony.
5. Każdy zespół musi posiadać nazwę oraz kapitana, który odpowiada za zespół i kontakt z
organizatorem.
6. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
7. Uczestnicy poniżej 18 roku życia obowiązkowo muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych. (W przypadku braku zgody nie zostaną dopuszczeni do turnieju.)
8. W turnieju może brać udział maksymalnie 10 zespołów. Decyduje kolejność zgłoszeń.
9.Udział w turnieju jest bezpłatny.
V. ZAPISY
1. Zgłoszenia zespołów przyjmowane będą do dnia 14.11.2017 r. do godziny 15:00
Osobiście, w biurze sportu MOSIR Chodzież ul. Staszica 12, od 7:00 do 15:30
lub drogą mailową na adres: biuro.sport@mosir-chodziez.pl
2. Zgłoszenie musi zawierać: nazwę zespołu, listę zawodników wchodzących w skład zespołu oraz
imię i nazwisko z numerem kontaktowym kapitana zespołu.
3. Organizator dopuszcza wprowadzenie korekt w podanych wcześniej składach w dniu zawodów
przed rozpoczęciem turnieju.
VI. ZASADY GRY
1. System rozgrywania meczy jest zależny od ilości drużyn biorących udział w turnieju i zostanie
ustalony po konsultacji z sędzią głównym i kapitanami drużyn przed rozpoczęciem zawodów o
godzinie 9:30
2. Losowanie grup/drabinki odbędzie się w dniu turnieju o godzinie 9:30. Obowiązkowa
obecność kapitanów zgłoszonych zespołów.
3. Spotkania będą rozgrywane zgodnie z przepisami gry w siatkówkę zatwierdzonymi przez PZPS.
4. Mecze rozgrywane będą jednocześnie na dwóch boiskach.
VII. NAGRODY
Za zajęcie miejsc 1-3 zespoły otrzymają puchary, dyplomy, upominki.
Puchar oraz nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika turnieju.
Za zajęcie dalszych miejsc dyplomy.

VIII. UWAGI
1. W trakcie turnieju organizator zapewnia piłki meczowe.
2. Piłki na rozgrzewkę każdy zespół zapewnia sobie we własnym zakresie.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
4. Zawodnicy uczestniczący w turnieju otrzymają posiłek oraz wodę do picia.
5. Zespoły same ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, za które organizator nie
ponosi odpowiedzialności.
6. Za rzeczy pozostawione w szatniach (odzież, obuwie, zegarki, biżuterię itp.) organizator nie
ponosi odpowiedzialności.
7. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zawodów w razie nie przestrzegania regulaminu
hali sportowej oraz dewastacji wynajmowanej hali. Za zniszczenia powstałe w wyniku dewastacji
organizator obciąży drużynę, która tych zniszczeń dokonała. Osobą odpowiedzialną za zespół jest
Kapitan.
Na hali obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia papierosów.
Zdjęcia i wyniki turnieju będą opublikowane w prasie i na stronach internetowych.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny i organizator.

ZAPRASZAMY !

