XV Ogólnopolski Turniej siatkówki plażowej
o Puchar Burmistrza Olecka
REGULAMIN
I. ORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Olecku,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.
II. TERMIN i MIEJSCE TURNIEJU
23 lipca 2022r. Start godz. 9.00 Boiska do siatkówki plażowej MOSiR, przy kortach tenisowych
w Olecku.
III. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
- Warunkiem przyjęcia do XV Ogólnopolskiego turnieju siatkówki plażowej o puchar Burmistrza
Olecka jest wpłacenie wpisowego w wysokości 100 zł/para na konto MOSiR Olecko i przesłanie
potwierdzenia przelewu wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1) na e-mail:
centrumsportu@mosir.olecko.pl. W przypadku braku opłacenia wpisowego do 20.07.2022 roku
oraz przedstawienia potwierdzenia, drużyna zostanie wykreślona z turnieju.
Nr konta: 29 1020 4724 0000 3702 0007 5069.
- W turnieju zagra maksymalnie 16 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń). W przypadku nie
zgłoszenia się drużyny do turnieju, wpisowe przepada.
IV. NAGRODY
- Trzy pierwsze pary otrzymają pamiątkowe dyplomy i statuetki ufundowane przez Burmistrza
Olecka.
- Wybrany zostanie najlepszy zawodnik, który otrzyma statuetkę oraz dyplom.
- Zasady przyznawania nagród pieniężnych określone są w załączniku nr 2.
V. UCZESTNICTWO
- Drużyna składa się z 2 zawodników.
- Uczestnictwo w rozgrywkach ma charakter dobrowolny. Każdy biorący w nich udział czyni to na
własną odpowiedzialność.
- Drużyna musi posiadać: kapitana (telefon kontaktowy, e-mail).
- W przypadku drużyn, w których są niepełnoletni zawodnicy, drużyna musi posiadać pełnoletniego
opiekuna.
- Zawodnik może grać w barwach tylko jednej drużyny.
- Przed turniejem nastąpi weryfikacja zawodników na podstawie dokumentu tożsamości.
VI. PRZEPISY GRY
- W czasie gry obowiązują przepisy PZPS z następującymi wyjątkami:
- System rozgrywek: „brazylijski do 2 przegranych”.
- Mecze rozgrywane są do 1 seta, do 21 punktów (do 2 punktów przewagi). Półfinał i finał do dwóch
wygranych setów. W przypadku mniejszej ilości drużyn dopuszcza się możliwość gry do 2 wygranych
setów, do 21 punktów przez cały turniej.
- Zawodnicy zobowiązani są występować w jednolitych strojach.
(Uwaga! Zakazuje się gry bez kompletnego stroju).
- Mecze turnieju prowadzą sędziowie, wyznaczeni przez Organizatora Turnieju.
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.
VII. PROTESTY I ODWOŁANIA
- Wszystkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone szczegółowym opisem
i czytelnym podpisem osoby składającej protest oraz wpłaceniem kaucji 50 zł.
- W przypadku uznania protestu kaucja jest zwracana. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio
po zakończeniu spotkania po uprzednim poinformowaniu sędziego o zamiarze wniesienia uwag do
protokołu spotkania. Protest rozpatruje sędzia główny turnieju po zasięgnięciu opinii sędziego
boiskowego w porozumieniu z organizatorem.

VIII. UWAGI KOŃCOWE
- Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy, osoby towarzyszące
zobowiązani
są
do
przestrzegania
postanowień
regulaminu
i
przepisów
gry.
- Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez
jej zawodników.
- Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.
- Przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem przez osobę odpowiedzialną za drużynę
(kapitan drużyny).
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na boiskach.
- Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa organizator.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i
ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów. Nakazuje się, by zawodnicy biorący
udział w rozgrywkach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia i na
czas rozgrywek ubezpieczyli się.
- 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.
IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
- Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator.
- W kwestiach interpretacji regulaminu oraz sprawach nie objętych regulaminem ostateczną
decyzję podejmuje Organizator.
- Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie go bez zgody
właściciela jest zabronione.

Organizator
MOSiR Olecko

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Skład drużyny:
Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

Telefon kontaktowy

1.
2.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w moim zgłoszeniu do zawodów w celach rejestracyjnych i statystycznych.
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych oraz zdjęć/filmów z moim wizerunkiem w
wynikach i innych raportach/podsumowaniach dotyczących zawodów umieszczanych na stronie internetowej
organizatora oraz portalach społecznościowych.
Udział w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie zdjęć oraz innych
mediów z wizerunkiem uczestnika zawodów, utrwalonym podczas organizowanej imprezy przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz innych mediów, za pośrednictwem
dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Olecku.

.................................................................
Data i podpis uczestnika (1)

..................................................................
Data i podpis uczestnika (2)

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE NAGRÓD PIENIĘŻNYCH
PULA NAGRÓD: 3000 PLN
Za zajęcie miejsca

Zawodnik

Para

I miejsce

600 PLN

1200 PLN

II miejsce

400 PLN

800 PLN

III miejsce

250 PLN

500 PLN

IV miejsce

150 PLN

300 PLN

V-VI miejsce

50 PLN

100 PLN

Uwaga !!!
Wypłata nastąpi po zakończeniu turnieju, po uprzednim pokwitowaniu
osobiście przez każdego z zawodników.

Powodzenia w sportowej rywalizacji !

