
                                                                                           
Regulamin 

ŻEŃSKI DEBLOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ  

O PUCHAR BURMISTRZA ŚWIECIA W 2 KATEGORIACH WIEKOWYCH 

             

1. Cel: 

     a) popularyzacja piłki siatkowej, 

     b) propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu  

   

2. Organizator: 

- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu 

- MUKS Joker Świecie 

 

3. Termin i miejsce: 

14.04.2018 (SOBOTA)     Rozpoczęcie turnieju - godz. 09:00 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Świeciu, ul. Al. Jana Pawła II 8  

             

4. Uczestnictwo: 

a) turniej rozgrywany w 2 kategoriach wiekowych: 

• do 15 roku życia (do rocznika 2003) 

• powyżej 16 roku życia (w tym prawo startu grup seniorskich)  

b) udział w turnieju mają 2 zawodniczki + 1 osoba rezerwa (w danej kategorii) 

c) zawodniczka, która rozegrała w parze jedno spotkanie nie może grać w innej 

 

5. Zgłoszenia: 

a) zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres e-mail: sport@oksir.com.pl oraz w dniu 

zawodów 

b) ograniczona liczba par uczestniczących w turnieju (o zakwalifikowaniu się decyduje termin zgłoszenia) 

     

6. System rozgrywek:  

a) uzależniony od ilości zgłoszonych par (losowanie odbędzie się około 8 45 przed rozpoczęciem turnieju) 

 

7. Nagrody: 

a) ufundowane przez Burmistrza Świecia puchary oraz nagrody dla 3 najlepszych zespołów 

 

8. Zasady finansowania: 

a) wpisowe do turnieju wynosi 10 złotych od osoby - wpłacane przed rozpoczęciem turnieju 

b) drużyny ze Świecia udział ZA DARMO (za okazaniem dokumentu tożsamości)  

c) koszty przejazdu, ubezpieczenia NNW i inne koszty organizacyjne, pokrywają zainteresowane drużyny, 

d) koszty organizacyjne turnieju (sala, sędzia, nagrody) pokrywają organizatorzy 

 

9. Przepisy gry: 

a) zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS 

 

10. Postanowienia końcowe: 

a) organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od 

nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,  

b) interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzygnięcie spraw spornych należy wyłącznie do 

organizatora, 

c) warunkiem udziału w turnieju jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video wizerunku 

uczestnika. 

      Organizatorzy   

mailto:sport@oksir.com.pl

