REGULAMIN
TURNIEJ TRÓJEK SIATKARSKICH „FERIE W MIEŚCIE NA SPORTOWO”

I.

Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie–Koźlu.

II.

Termin i miejsce rozgrywek:
01.02.2019 godzina 09.00
Hala Sportowa „Śródmieście”, al. Jana Pawła II 29, Kędzierzyn–Koźle

III.

Cel zawodów:
- rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży
- aktywne spędzanie czasu wolnego podczas „Ferii w mieście 2019”
- realizacja kalendarza imprez MOSiR

IV.

Kategorie wiekowe:
Kategorie wiekowe zostaną ustalone w dnu turnieju biorąc pod uwagę ilość zgłoszonych zespołów.

V.

Uczestnictwo:
1. Uczestnicy muszą potwierdzić status ucznia /legitymacja szkolna/.
2. Dzieci i młodzież do lat 18 muszą przedłożyć Organizatorom zawodów pisemną
zgodę rodziców na udział w zawodach /zał. nr 1/.
3. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu zawodów.
4. Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom
sędziów i Organizatorom zawodów.

VI.

Sposób przeprowadzenia zawodów:
1. Drużyna składa się z 3 zawodników + 1 rezerwowy.
2. Mecze (np. 1 set do 25 punktów) rozgrywane będą na połowie boiska do siatkówki zgodnie
z przepisami PZPS. Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji Regulaminu zawodów.
3. W turnieju mogą brać udział zespoły mieszane np. dziewczyna i 2 chłopców.

VII. System rozgrywek:
System rozgrywek zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

VIII. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do Turnieju będą przyjmowane w dniu Zawodów w godz. 8.30 – 8.45.
Za kompletne zgłoszenie uważa się przedstawienie legitymacji szkolnej i zgody rodziców.

IX.

Nagrody:
Dyplomy i drobne upominki rzeczowe ufundowane przez Organizatora dla pierwszych trzech
zespołów.

X.

Postanowienia końcowe:
1.

Zawodnicy biorący udział w turnieju nie płacą wpisowego.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu.

3.

Każdy z Zawodników startując w imprezie w pełni akceptuje Regulamin zawodów i startuje
na własną odpowiedzialność.

4.

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu oraz PZPS.

5.

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas obecności
na boisku i kierowanie się zasadą fair play w trakcie zawodów.

6.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku Zawodnika
w materiałach fotograficznych, filmowych w celach promocyjnych TURNIEJU TRÓJEK
SIATKARSKICH „Ferie w mieście 2019”.

Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kędzierzyn–Koźle

