Regulamin IX Turnieju Siatkarskich Czwórek Skawina 2021
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem „IX Turnieju Siatkarskich Czwórek”, zwanego dalej „turniejem”
jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, zwane dalej „CKiS”.
2. Celem zawodów jest popularyzacja piłki siatkowej oraz stwarzanie możliwości
aktywnego wypoczynku poprzez rywalizacje sportową w ramach
zorganizowanych rozgrywek.
3. Uczestnicy zobowiązani do przestrzegania zasad „Regulaminu IX Turnieju
Siatkarskich Czwórek Skawina 2021” oraz regulaminów obiektów, na których
zaplanowane jest rozgrywanie turnieju.
§2
Organizacja turnieju
1. Termin i miejsce turnieju: 04.09.2021 r. (sobota), godz. 8:30, rozgrywki na
dwóch kompleksach boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Mickiewicza 52 oraz
przy ul. Konstytucji 3-go Maja, bądź alternatywnie w hali widowiskowosportowej CKiS w zależności od warunków atmosferycznych.
2. Turniej ma charakter otwarty z ograniczeniem ilości drużyn do 12 zespołów.
3. Zgłoszenia do turnieju odbywają się w terminie do 1 września 2021 r., poprzez
elektroniczny formularz zgłoszeniowy publikowany na stronie internetowej
www.ckis.pl, z zachowaniem zasady, że podczas zapisów obowiązuje kolejność
zgłoszeń.
4. Do dokonania zgłoszenia na warunkach opisanych w §2 ust. 3 zobowiązany jest
każdy zawodnik zespołu. Za termin zgłoszenia zespołu przyjmowane jest
zgłoszenie pierwszego zawodnika z danej drużyny, przy jednoczesnym braniu
pod uwagę wyłącznie pełnych zgłoszeń tj. spełniających założenia odnośnie ilości
zawodników.
5. Każdy uczestniczący w turnieju zespół musi składać się z minimum 4
i maksymalnie 6 zawodników.
6. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
7. Odpłatność za udział w turnieju wynosi 35 zł od zespołu i wymaga uiszczenia po
otrzymaniu potwierdzenia udziału w turnieju, przelewem na konto CKiS do dnia
1 września 2021 r. z tytułem przelewu: „Turniej Czwórek Siatkarskich + nazwa
zespołu”.

§3
System i organizacja rozgrywek
1. Szczegółowy system rozgrywek uzależniony jest od liczby zgłoszonych drużyn
i zostanie ogłoszony oraz przekazany do kapitanów drużyn drogą mailową po
zamknięciu zgłoszeń.
2. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów.
3. W rozgrywkach obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
4. Boiskiem głównym turnieju i miejscem jego rozpoczęcia jest kompleks boisk
sportowych „Orlik 2012” przy ul. Mickiewicza 52 w Skawinie.
5. Mecze odbywać się będą równolegle na dwóch boiskach, w przypadku
rozgrywania turnieju w obrębie kompleksów boisk sportowych „Orlik 2012”, lub
jednym boisku jeśli turniej rozgrywany będzie w hali widowiskowo-sportowej
CKiS.
6. W przypadku konieczności skrócenia czasu gry, decyzją CKiS sety mogą zostać
rozgrywane do mniejszej ilości punktów (np. 21, 19) a set trzeci do 15-tu.
7. Decyzją CKiS ze względu na konieczność uproszczenia rozgrywek, podyktowaną
w szczególności względami organizacyjnymi, możliwe będą uproszczenia
i ewentualne odstępstwa od postanowień określonych w §3 niniejszego
Regulaminu. Zostaną one przedstawione uczestnikom przed rozpoczęciem gry.
§4
Sprawy dyscyplinarne
1. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia zawodów.
2. W przypadku zachowania mogącego naruszać dobra osobiste lub bezpieczeństwo
innych uczestników zawodów lub sędziów i organizatorów, zawodnik może zostać
wykluczony z turnieju.
§5
Sprawy końcowe
1. Organizator zapewnia sędziów, boiska, piłki i niezbędny sprzęt do rozegrania
meczów.
2. Organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę, strojów i sprzętu bezpośrednio
potrzebnego zgłoszonym zespołom.
3. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, CKiS nie ponosi
odpowiedzialności.
4. Mecze odbywać się będą według ustalonego i ogłoszonego wcześniej
harmonogramu.
5. Wyniki, zdjęcia i materiały promocyjne z turnieju będą publikowane za
pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych CKiS.
6. CKiS zastrzega możliwość organizowania transmisji online z wydarzenia.
7. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikacje swojego wizerunku na stronie
internetowej, materiałach reklamowych i promocyjnych CKiS.
8. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione CKiS nie odpowiada.

9. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje CKiS, w tym
zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji
Regulaminu.
10. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC i NNW.
11. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych
środków odurzających.
Pytania i uwagi można kierować do: Dział Sportu i Rekreacji CKiS w godz. 8:0015:00 – osobiście, telefonicznie: 12 276 40 56, 784 031 280, mailowo:
halackis@ckis.pl.

