Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Damasławek

2022

REGULAMIN
1. Organizatorzy – Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku, Urząd Gminy Damasławek
2. Czas i miejsce – turniej rozegrany zostanie na plaży w Kozielsku dnia 11.09.2022.Czas rozpoczęcia o godz.
9:00 . Drużyny powinny się wstawić najpóźniej do godz. 8:45 .
3. Zgłoszenia – Zgłoszenia na piśmie z podanym imiennym składem należy składać w GOK Damasławek do dnia
09 września 2022 r.
4. Uczestnictwo :
 W turnieju mają prawo startu zespoły min. 5 osobowe, maks. 6 osobowe na boisku
 Maksymalna ilość drużyn 8 ,liczy się kolejność zgłoszeń.
 Minimalna ilość drużyn 3 aby turniej się odbył
5. Sposób prowadzenia - System w jakim zostanie rozegrany turniej należy od ilości drużyn, które się wstawią
w dniu turnieju . Dopuszcza się do meczu drużynę składającą się z min 5 zawodników. Obowiązują przepisy
PZPS.
6. Punktacja – O kolejności miejsc decyduje : ilość wygranych meczy, różnica wygranych i przegranych setów, a
w ostatecznej kolejności różnica zdobytych i straconych punktów . Za zwycięstwo drużyna zdobywa 2 pkt., za
przegraną 1 pkt., za walkower 0. Sety będą rozgrywane do 15 pkt.
7. Nagrody – Drużyny za zajęcie miejsc od I do III otrzymują puchary oraz dyplomy . Pozostałe drużyny
otrzymają dyplomy uczestnictwa.
8. Wręczenie pucharów i dyplomów odbędzie się po zakończeniu turnieju.
9. Uwagi końcowe: - organizator zapewnia wodę mineralną oraz szatnie z węzłem sanitarnym. - wszelkie
protesty należy składać u organizatora w dniu zawodów pisemnie.
 Zawodników obowiązuje strój sportowy .
 wszelkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy. Z
 zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność, głównie pod względem
prawnym i zdrowotnym.
 za rzeczy zaginione podczas turnieju organizator nie odpowiada.
 ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zawodnicy dokonują we własnym zakresie.
 uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach
medialnych przez organizatora wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestników. - uczestnicy wyrażają
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz.883).
 wzięcie udziału w turnieju stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.
W PRZYPADKU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH TURNIEJ ZOSTANIE ODWOŁANY.

KARTA ZGŁOSZENIA

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Damasławek
11.09.2022. godz. 9:00 (zbiórka 8:45)

Nazwa drużyny:……………………………………………………………………………………………
Kapitan :………………………………………………………………………………………………………tel………………………………
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IMIĘ I NAZWISKO

