REGULAMIN
II ZIMOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ DRUŻYN CZTEROOSOBOWYCH
Skawina 2018
1. ORGANIZATOR:
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
2. CEL ZAWODÓW:
 popularyzacja piłki siatkowej
 aktywny wypoczynek
3. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:
 20-21.01.2018 r. sobota godz. 9:00, niedziela godz. 10.00 - finały
 Hala Widowiskowo - Sportowa CKiS w Skawinie ul. Konstytucji 3-go Maja 4
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 prawo udziału mają zespoły, które dokonają zgłoszenia do zawodów mailowo:
halackis@ckis.pl do dnia 16.01.2018 do godziny 12.00 oraz dokonają opłaty startowej.
Liczy się kolejność zgłoszeń.
 zgłoszenie zawiera: nazwę drużyny, imię i nazwisko kapitana, adres e-mail oraz telefon
kontaktowy,
 warunkiem potwierdzenia udziału jest uiszczenie opłaty startowej. Wpłata na konto CKiS
Bank Spółdzielczy w Skawinie 87 8600 0002 0000 0000 3838 0005 z dopiskiem „Turniej 4
siatkarskich” i nazwą drużyny, lub gotówką:
o w kasie CKiS – basen Camena od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
15.00,
o w kasie Camena Kosmetyka i Masaże (parter) – od poniedziałku do piątku w godz.
15.30 do 20.30; sobota w godz. 10.30 do 17.30.
 termin wpłaty wpisowego w wysokości 60 zł od drużyny do 16.01.2018
 drużyna składa się z 4 zawodników + 1 rezerwowy (wpisanych do protokołu zawodów),
 zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność
 udział zawodników niepełnoletnich możliwy jest tylko po podpisaniu oświadczenia
(załącznik dostępny na stronie: www.ckis.pl) przez rodziców lub opiekunów prawnych
 zawodnik pełnoletni stosowne oświadczenie i regulamin podpisuje w dniu zawodów
5. SYSTEM ROZGRYWEK:
 mecze będą rozgrywane według harmonogramu ustalonego po zamknięciu zapisów
 liczba zespołów ograniczona!
 system rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszonych drużyn, informacja zostanie
przesłana do kapitanów zespołów po zamknięciu zgłoszeń

6. SPRAWY DYSCYPLINARNE:




sprawy sporne rozstrzyga sędzia zawodów.
w przypadku zachowania mogącego naruszać dobra osobiste lub bezpieczeństwo innych
uczestników zawodów lub sędziów i organizatorów, zawodnik może zostać wykluczony
z turnieju

7. PRZEPISY GRY:
 siatka na wysokości 2,35 m
 obowiązują przepisy PZPS
 decyzją organizatora ze względu na konieczność uproszczenia rozgrywek, możliwe będą
uproszczenia np. punktacji i inne odstępstwa od w/w przepisów
8. NAGRODY:
 dla najlepszych zespołów przewidziane są medale
 wyniki i zdjęcia z zawodów będą publikowane na stronie Centrum: www.ckis.pl
9. SPRAWY KOŃCOWE:
 organizator zabezpiecza boisko i piłki do rozegrania meczów
 organizator zabezpiecza sędziów
 mecze odbywać się będą wg ustalonego terminarza
 organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę
 za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi
odpowiedzialności
 za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada
 w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator
 organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji
regulaminu
 organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC i NNW
 uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikacje swojego wizerunku na stronie
internetowej, materiałach reklamowych i promocyjnych CKiS
 zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków
odurzających
Organizatorem Otwartego Turnieju Piłki Siatkowej jest Dział Sportu i Rekreacji Centrum
Kultury i Sportu w Skawinie tel. 12 276 40 56; 784 031 280, e-mail: halackis@ckis.pl

