REGULAMIN
I Turnieju Pi ki Siatkowej M czyzn o Puchar Wójta Gminy
Gi ycko – 18 lutego 2017
§1
Organizacja i warunki uczestnictwa
1. Organizatorzy:
– Stowarzyszenie „Klub Sportowy Masuria Volley”
– Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach
2. Celem turnieju jest popularyzacja sportu i aktywnego wypoczynku oraz promocja gminy
Gi ycko.
3. Dru yny:
– reprezentacje so ectw z gminy Gi ycko, które zaj y 3 pierwsze miejsca w Mistrzostwach
So ectw (w przypadku braku zg oszenia którejkolwiek z ww. dru yn do turnieju zostan
dopuszczone ekipy z dalszych miejsc) oraz reprezentacja organizatora KS Masuria Volley.
– dru yna mo e liczy maksymalnie 12 zawodników,
– na boisku musi si znajdowa minimum 6 zawodników
4. Uczestnicy:
– ka dy zawodnik z danej dru yny musi mieszka na sta e na terenie danego so ectwa
(zameldowanie b

o wiadczenie kapitana, organizator dopuszcza mo liwo

wyst pienia

w danej dru ynie zawodnika zamieszkuj cego na terenie innego so ectwa),
– w dru ynie mog wyst powa zarówno m czy ni jak i kobiety w wieku 18+,
– w dru ynie mo e wyst pi maksymalnie dwóch zawodników w wieku 16+, w tej sytuacji
kapitan wraz ze zg oszeniem ekipy przedstawia zgod rodziców niepe noletniego zawodnika
(w za czniku wzór),

–

zawodnicy sk adaj o wiadczenie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do wzi cia

udzia u w zawodach oraz o dobrowolnym starcie na w asn odpowiedzialno

(w za czniku

wzór).
5. Miejsce i termin rozgrywek – hala sportowa Parku Wodnego w Wilkasach:
– 18 lutego (sobota) godz. 10:00,
– o wszelkich zmianach harmonogramu organizator powiadomi dru yny,
– dru yny zg aszaj si o godz. 09.30 w biurze zawodów w dniu turnieju.
6. W przypadku nie zg oszenia si dru yny do godz. 10.00 jej kapitan ma obowi zek (pod
rygorem wykluczenia) zg osi telefonicznie organizatorowi swoje spó nienie. Procedury
przedturniejowe (rejestracja, losowanie numerów, rozgrzewka) toczy si b

bez jej

udzia u. Nie zg oszenie si dru yny do godz. 10.30 skutkuje wykluczeniem z rozgrywek.
7. Zobowi zania organizatora turnieju:
a. czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i prawid owym przebiegiem turnieju,
b. rozstrzyga sprawy sporne i protesty,
c. zapewnia s dziego, opiek medyczn , sprz t do gry oraz boiska,
d. ustala system rozgrywek.
8. Decyzje organizatorów dotycz ce spraw spornych i protestów s ostateczne.
9. Przyst pienie dru yny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacj regulaminu turnieju.
10. Ka da dru yna mo e zg osi od 6 do 12 zawodników.

§2
Bezpiecze stwo na terenie imprezy

1. Na terenie rozgrywek panuje stanowczy zakaz wnoszenia i spo ywania alkoholu,
rodków odurzaj cych i nikotynowych.
2. Organizatorzy maj
turnieju.

prawo do wyproszenia osób lub dru yn ami cych regulamin

§3
Zapisy
1. W celu zg oszenia dru yny do turnieju, nale y przes

b

dostarczy

osobi cie

wype nion kart zg oszenia do dnia 10.02.2017 r. do godziny 16.00 na adres: GOKiR
Wilkasy, ul. Olszty ska 54, 11-500 Gi ycko lub k.zelisko@gokir.ugg.pl. W przypadku
zg oszenia e-mailowego orygina nale y dostarczy w dniu turnieju.
Kart zg oszenia potwierdza podpisem kapitan dru yny:
a. potwierdzenie za zgodno

ze stanem faktycznym, e zawodnik jest mieszka cem

danego so ectwa lub mieszka na terenie gminy Gi ycko.
b. w przypadku nieletniego zawodnika, e posiada on zgod rodziców i odpowiedni
stan zdrowia do udzia u w rozgrywkach sportowych.

§4
Uczestnictwo

1. Dru yny mog by mieszane, m skie,

skie. Niezale nie od sk adu rywalizuj w jednej

kategorii.
2. Uczestnictwo jest bezp atne. Za uczestnika rozumiana jest osoba, która dobrowolnie
i na w asn

odpowiedzialno

bierze udzia

w rozgrywkach i z

a stosowne

wiadczenie.
3. W dru ynie mog wyst powa zarówno m czy ni jak i kobiety w wieku 18+:
– w dru ynie mo e wyst pi maksymalnie dwóch zawodników w wieku 16+, w tej sytuacji
kapitan wraz ze zg oszeniem ekipy przedstawia zgod rodziców niepe noletniego zawodnika,
– zawodnicy sk adaj

o wiadczenie o braku przeciwwskaza

zdrowotnych do wzi cia

udzia u w zawodach oraz o dobrowolnym starcie na w asn odpowiedzialno .

4. Zawodnik musi by mieszka cem danego so ectwa (lub gminy Gi ycko) minimum od 12
miesi cy.
5. W ka dej dru ynie mo e wyst pi maksymalnie dwóch zawodników, którzy w ostatnich
dwóch latach grali w I, II lub III lidze pi ki siatkowej.
6. W przypadku braku zg oszenia dru yny do dnia 10.02.2017 do godz. 16:00 Organizator
roze le informacj o wolnym miejscu w turnieju do pozosta ych so ectw.
7. W przypadku wi kszej liczby zg osze , dru yny zg oszone w dalszej kolejno ci wpisane
zostan na list rezerwow .
§5
Zasady przeprowadzenia zawodów

1. Dru yny powinny posiada jednolite stroje z wyró nieniem zawodnika LIBERO.
2. Organizator nie zapewnia strojów sportowych.
3. Zespo y zobowi zane s rozgrywa mecze w 6-osobowych sk adach – w przypadku braku
pe nego sk adu. Mecze rozgrywane b

zgodnie z przepisami Polskiej Ligi Siatkówki

do dwóch wygranych setów.
4. Ka dy set rozgrywany b dzie do 25 pkt., tie-break do 15 pkt.
– mecz wygrany w stosunkach 2:0

– 3 pkt.

– mecz wygrany w stosunku 2:1

– 2 pkt.

– mecz przegrany w stosunku 1:2

– 1 pkt.

– mecz przegrany w stosunku 0:2

– 0 pkt.

7. Organizator mo e zmieni zasady przeprowadzenia rozgrywek.

§6
System rozgrywek:

1. Nad prawid owym przebiegiem rozgrywek czuwa b

s dziowie zatrudnieni przez

organizatorów.
2. Kolejno

gier jest losowana przed turniejem.

3. System rozgrywek ka dy z ka dym.

§7
Postanowienia ogólne

1. Ka dy z uczestników turnieju ma obowi zek sprawdzi swój stan zdrowia pod k tem
mo liwo ci udzia u w imprezie sportowej we w asnym zakresie, co potwierdza podpisem
na karcie zg oszenia.
2. Wszyscy zawodnicy graj

na w asn

odpowiedzialno . Ze wzgl du na amatorski

charakter imprezy organizator nie ponosz odpowiedzialno ci za wypadki i kontuzje
odniesione przez zawodników podczas turnieju oraz ich skutki.
3. Nagrodami w turnieju b

puchary oraz medale.

4. Zg oszeni zawodnicy maj obowi zek zapozna si z regulaminem turnieju.
5. Organizatorzy turnieju zastrzegaj sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
6. Osoba do kontaktu: Karol elisko, tel. 794 510 260, e-mail. masuria.volley@gmail.com.

Karta zg oszenia
I Turniej Pi ki Siatkowej M czyzn o Puchar Wójta Gminy Gi ycko
Reprezentowane so ectwo/so ectwa ……………………………… ..................................
Zobowi zuj

si

do przestrzegania regulaminu turnieju oraz regulaminu imprez GOKiR Wilkasy

(http://www.ugg.pl/pl/kultura/regulamin_imprez_gokir), o wiadczam, e jestem minimum od
12 miesi cy mieszka cem z terenu so ectwa ........................, (dodatkowo w przypadku nieletniego
zawodnika,

e posiada on zgod

rodziców i odpowiedni stan zdrowia do udzia u w rozgrywkach

sportowych);

wiadczenie o zdolno ci do udzia u w
I Turnieju Pi ki Siatkowej M czyzn o Puchar Wójta Gminy Gi ycko
Niniejszym o wiadczam, e jestem zdolny/a do udzia u w I Turnieju Pi ki Siatkowej M
Wójta Gminy Gi ycko oraz,

e brak jest jakichkolwiek przeciwwskaza

czyzn o Puchar

do mojego czynnego

uczestnictwa w tym turnieju. O wiadczam, e w turnieju bior udzia na w asn odpowiedzialno
Wyra am zgod

.

na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie mojego wizerunku jako

uczestnika imprezy dla potrzeb przedsi wzi cia i organizatora.

Lp.

1

Imi i nazwisko zawodnika
Kapitan

/adres

e-mail:

……………………………

2
3
4
5
6
7

Adres

Rok urodzenia

Podpis zawodnika
Nr telefonu
………………………..

8
9
10
11
12

* je eli zawodnik w ostatnich 2 latach wyst powa w I, II lub III lidze pi ki siatkowej przy
jego nazwisku nale y zrobi adnotacj , w jakiej lidze wyst powa .

Data/miejsce ……………………………

…………………………………………
podpis kapitana

Uwaga:
1. Jako pierwszego nale y wpisa kapitana dru yny.
2. Nades anie karty zg oszeniowej z danymi zawodników: imi nazwisko, adres, rok urodzenia (do
dnia 10 lutego 2017) jest jednoznaczne ze zg oszeniem dru yny do turnieju.

3. Przekazanie karty zg oszenia uzupe nionej o podpisy zawodników i kapitana jest wymagane do
rejestracji dru yny i dopuszczenia do rozgrywek.

.........................................................
(imi nazwisko – rodzica /opiekuna prawnego)

............................................................
(MIEJSCOWO
......................................................................
(adres zamieszkania)

– DATA)

WIADCZENIE
rodzica (opiekuna prawnego) zawodnika niepe noletniego uczestnicz cego
w I Turnieju Pi ki Siatkowej M czyzn o Puchar Wójta Gminy Gi ycko
Wyra am zgod na udzia w I Turnieju Pi ki Siatkowej M

czyzn o Puchar Wójta Gminy Gi ycko

organizowanego w hali sportowej Parku Wodnego Wilkasy mojego syna/córki

..................................................................................................................................................................................
(imi nazwisko)
zam. ........................................................

...............................................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

