Regulamin XIVMistrzostw Radzionkowa w Siatkówce Plażowej

§ 1. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie.
§ 2. TERMIN i MIEJSCE:
1.Turniej odbywa się 28 sierpnia 2016 roku na boiskach MOSIR na Kąpielisku Miejskim Księża
Góra w Radzionkowie. Zapisy do 25 sierpnia 2016
- weryfikacja 9:30
- o godzinie 10:00 kategoria mężczyzn (max. 16 par)
- o godzinie 12:00 kategoria kobiet (min. 5 par)
Wpisowe 30 zł od drużyny na konto bankowe nr 88 1050 1230 1000 0023 2585 9458 (nie
przyjmujemy wpisowego w dniu zawodów).
§ 3. WARUNKI UDZIAŁU:
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W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni, których stan zdrowia pozwala na udział w
zawodach. Niepełnoletni uczestnicy powinni posiadać zgodę rodziców lub opiekunów.
Zapisy odbędą się telefonicznie pod nr 883344872 lub pod adresem biuro@mosirek.pl.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wypadków w trakcie trwania
turnieju.
Zawodnicy przy zapisach na prośbę Organizatora powinni przedstawić dokument tożsamości.
W turnieju mogą brać udział drużyny składające się z dwóch zawodników.
Zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych
w Regulaminie Turnieju.
§ 4. PRZEPROWADZENIE TURNIEJU
System przeprowadzania zawodów, ilość setów, liczba punktów w secie oraz liczebność grup
ustala organizator w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
Turniej może być rozegrany systemami: „ każdy z każdym”, w grupach, pucharowo, do dwóch
przegranych lub systemem mieszanym.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek w trakcie turnieju.
Grupy i pary do gry kojarzone będą poprzez losowanie. Organizator zastrzega jednak sobie
prawo rozstawienia drużyn.
W przypadku nie rozpoczęcia przez jedną z drużyn meczu w ciągu 3 min. po wezwaniu
sędziego, mecz kończy się walkowerem.
Każdego zawodnika obowiązuje regulamin obiektu.
W czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan
drużyny.

§ 5 ZASADY GRY
1. Spotkania rozgrywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami gry w piłkę siatkową plażową
zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej z przedstawionymi w niniejszym
regulaminie zmianami lub uzupełnieniami.
§ 6 SYSTEM KAR
1. Kapitanowie drużyn mają prawo zgłaszania protestów na piśmie u Organizatorów tylko do 10
min. po zakończonym meczu.
2. Protesty rozpatruje komisja, w skład, której wchodzą przedstawiciele Organizatorów i sędzia
meczu. Decyzja Komisji jest ostateczna.
§ 7. UBEZPIECZENIE I BEZPIECZEŃSTWO
8. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do
udziału w zawodach lub złożenia w dniu zawodów pisemnego oświadczenia o braku
przeciwwskazań do udziału w zawodach biegowych.
9. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego
korzystania z obiektu (urządzeń), nieprzestrzegania regulaminów oraz zasad bezpieczeństwa.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione w
trakcie trwania zawodów. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez
Organizatora za argument w ewentualnych kwestiach spornych.
§ 8. UWAGI KOŃCOWE:
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Koszty związane z udziałem w zawodach: dojazd itp. pokrywają uczestnicy.
Organizator zapewnia zespół sędziowski.
Sędziego Głównego powołuje Organizator.
Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator wraz z
Sędzią Głównym.
W przypadku nie przestrzegania regulaminu Organizator zawodów w porozumieniu z
Sędzią Głównym zawodów ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika lub całej drużyny z
zawodów.
Każdy uczestnik turnieju jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz
regulaminem obiektu na którym odbywa się impreza.
Zawodnik, podając dane osobowe w formularzu zgłoszeniowym, oświadcza, że: są one zgodne
z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez organizatora zawodów w celach związanych z
zawodami.
Podczas zawodów wykonywane będą zdjęcia prezentowane na stronie
www.mosir.radzionkow.pl oraz portalu społecznościowym Facebook. Każdy zawodnik ma
prawo żądania usunięcia zdjęć z swoim wizerunkiem. W tym celu należy skontaktować się z
organizatorem.
Interpretacja regulaminu oraz wszelkie sprawy nieuregulowane regulaminem są zastrzeżone dla
organizatorów.

