MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SIATKARSKI
Regulamin
1. Cel turnieju:
 popularyzacja gry w piłkę siatkową
 aktywny wypoczynek w czasie wolnym od pracy
 wyłonienie najlepszych drużyn turnieju
2. Organizatorzy/ partnerzy:
 Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
 Szkoła Podstawowa Nr 1 Ustrzyki Dolne
 UKS „Orlik” Ustrzyki Dolne
3. Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się 7.12.2019 (sobota) o godz. 1100 w Hali Sportowej przy SP Nr 1 Ustrzyki Dolne,
ul. 29 Listopada
4. Zgłoszenia i zasady udziału:
Zgłoszenia do turnieju należy przesłać w terminie do 6.12.2019 r. na adres e-mail: sport@ustrzykidolne.pl. Zgłoszenie powinno zawierać listę zawodników: Nazwisko i imię, wiek, nr na koszulce.
Podpis osoby zgłaszającej – kierownika zespołu.
5. Uczestnictwo:
W turnieju uczestniczyć będą zespoły zaproszone przez organizatorów oraz które dokonają
zgłoszenia w ww. terminie Maksymalna liczba dopuszczonych drużyn – 9. Decyduje kolejność
zgłoszeń. Poszczególne zespoły reprezentować mogą zawodnicy amatorzy, którzy przez ostatnie 2
lata nie uczestniczyli w rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
6. Klasyfikacja i system rozgrywek:
System rozgrywek ustalony zostanie w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
Przy większej ilości zespołów przewiduje się rundę eliminacyjną (system każdy z każdym) oraz
rundę finałową (system pucharowy lub każdy z każdym). Szczegółowa informacja w tym zakresie
przedstawiona zostanie na odprawie z przedstawicielami zespołu o godz. 1050.
7. Program turnieju:
7.12.
godz. 1045 - losowanie
godz. 1100 - otwarcie turnieju
godz. 1110 - rozgrywanie turnieju
godz. 1600 – zakończenie turnieju i wręczenie trofeów
8. Nagrody:
Drużyny za zajęcie miejsc od I – III otrzymają puchary, dyplomy, natomiast wyróżniający się
zawodnicy statuetki i dyplomy.
9. Postanowienia końcowe:
 dodatkowe informacje można w uzyskać w Biurze organizatora,
 organizator zastrzega sobie prawo interpretacji spraw nie uregulowanych niniejszym
regulaminem,
 organizator nie ponosi konsekwencji z tytułu nieszczęśliwych wypadków, drużyny powinny
dokonać stosownych ubezpieczeń we własnym zakresie,
 organizator ponosi koszty organizacyjne, natomiast pozostałe koszty uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie,
 zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z potwierdzeniem:
o zapoznania się z regulaminem turnieju
o o braku przeciwskazań zdrowotnych zawodników do udziału w rozgrywkach
sportowych
o zapoznania się o przepisach RODO (strona: http://www.sport.ustrzykidolne.pl/strona-3089-r_o_d_o.html )
Organizator

