Regulamin Wakacyjnego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny
12 sierpnia 2018 r. Boisko sportowe w Polichnie
I. Organizatorzy:
Gmina i Miasto Chęciny
II. Miejsce i termin
Boisko do siatkówki plażowej – kompleks sportowy w Polichnie – 12.08.2018 r. godz. 9.00.
III. Cele turnieju
- promocja i popularyzacja plażowej piłki siatkowej,
- wyłonienie najlepszego zespołu gminy,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wypełnienie i organizację wolnego czasu,
- propagowanie zdrowego stylu życia.
IV. Warunki uczestnictwa.
1. Turniej przeznaczony jest dla młodzieży oraz dla dorosłych – (rocznik 2001 i starsi) mieszkańców gminy
Chęciny.
2. Wyklucza się udział w Turnieju osób posiadających licencję zawodniczą PZPS.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO i oświadczenie pisemne rodziców/opiekunów
zezwalających na udział syna w rozgrywkach turniejowych - w przypadku osób niepełnoletnich. Brak zgody
dyskwalifikuje z udziału w Turnieju.
V. Zgłoszenia do turnieju.
1. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:
- imienną listę zawodników reprezentujących drużynę (2 zawodników) z podpisami wraz z zaznaczeniem osoby
kontaktowej kapitan/kierownik drużyny odpowiedzialnej za drużynę,
- nazwę drużyny,
- ilość miejsc w turnieju ograniczona-maksymalnie 10 drużyn, o przyjęciu drużyny do decyduje kolejność
zgłoszeń !!!
2. Drużyny należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 sierpnia 2018 roku do godziny 15.00,
osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach do p. Moniki Piotrowskiej pokój nr 06 lub pocztą
elektroniczną na adres gkrpa@checiny.pl w tym samym terminie (oryginał zgłoszenia w dniu zawodów).
Zgłoszenia drużyn po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.
Losowanie oraz odprawa z kapitanami drużyn w dniu zawodów o godz. 8.30.
3. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry plażowej
piłki siatkowej.
VI. System rozgrywek.
System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie ustalony przez organizatorów
i podany kapitanom/kierownikom drużyn na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju o godz. 8.30.
1. W czasie gry obowiązują przepisy Plażowej Piłki Siatkowej.
2. Zawodnicy zobowiązani są występować w strojach sportowych.
3. Mecze turnieju prowadzą sędziowie wyznaczeni przez Organizatora Turnieju.
VII. Postanowienia końcowe
1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower.
Karę orzeka organizator.

2. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opieka medyczna), natomiast
nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych.
Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim
stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju.
W przypadku osób niepełnoletnich, które chcą brać udział w turnieju, organizator wymaga oświadczenia
pisemnego rodziców/opiekunów zezwalających na udział zawodnika w rozgrywkach. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału
w rozgrywkach, z dojazdami na i z zawodów włącznie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za
szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.
3. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.
4.Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione w powyższych punktach i podpunktach
regulaminu - odpowiedzialny jest kapitan/kierownik drużyny.
5. Kierownicy /kapitanowie/ zespołu maja obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju oraz zapoznać z nim
zawodników swojego zespołu.
6.Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed meczem, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości zawodników.
Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zapisie, organizator ma prawo nałożenia kary określonej
w punkcie VII patrz podpunkt 1.
VIII. Nagrody i wyróżnienia:
Najlepsze drużyny z miejsc I-III otrzymają pamiątkowe dyplomy i puchary.
Przewidziane są także wyróżnienia dla:
- najlepszego zawodnika turnieju – MVP
- najlepszego atakującego
- najlepiej zagrywającego
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