III TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ
O PUCHAR BURMISTRZA SIEDLISZCZA
21 lipca 2018 r. Majdan Zahorodyński
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CEL IMPREZY
Popularyzacja piłki siatkowej jako formy rekreacji i czynnego wypoczynku,
Promowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia.
ZASADY UCZESTNICTWA
Do turnieju mogą zgłosić się zarówno mężczyźni, jak i kobiety; dopuszczalne są również drużyny
mieszane (ukończone 16 lat),
Ilość drużyn w turnieju ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń,
Drużyna składa się z 2 zawodników,
W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny, imię i nazwisko każdego z zawodników, adres
zamieszkania, PESEL oraz numer kontaktowy do kapitana,
System rozgrywek jest uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn,
Ilość rozgrywanych setów będzie uzależniona od liczby uczestniczących drużyn,
System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn, o systemie i ilości setów drużyny
zostaną poinformowane w dniu zawodów,
W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w piłki plażowej zgodnie z FIVB.
SPRAWY FINANSOWE
Koszty organizacji imprezy pokrywa organizator,
Koszty przejazdu pokrywają poszczególne ekipy.
NAGRODY
Zwycięzca turnieju otrzyma puchar Burmistrza Siedliszcza.
Zespoły z I, II, III miejsc otrzymają puchary.
Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy oraz posiłek.
ORGANIZATOR
Urząd Miejski w Siedliszczu.
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody zostaną rozegrane w dniu 21 lipca 2018 r. o godz. 10:00 na boisku do piłki plażowej przy
zalewie w Majdanie Zahorodyńskim.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16 lipca 2018 r. elektronicznie na adres email: mdudek@siedliszcze.pl lub
osobiście w pokoju nr 11.
W dniu zawodów drużyny zgłaszają się na godz. 9:30 w celu przeprowadzenia losowania i wyboru
systemu rozgrywek.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W przypadku niestosowania się drużyny lub jednego z zawodników drużyny do zasad zawartych
w regulaminie, organizatorzy mają prawo do weryfikacji wyniku meczu jako walkower, bądź
dyskwalifikacji drużyny,
Zgłaszając się do turnieju, drużyna automatycznie akceptuje wszystkie warunki tego regulaminu,
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w miejscu rozgrywania Turnieju,
W przypadku odniesienia kontuzji zawodnicy nie mogą wnosić roszczeń w stosunku do organizatora,
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
Kwestie nieuwzględnione w regulaminie regulują organizatorzy.
Zawodnicy oświadczają, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu organizacji
Turnieju Piłki Siatkowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Organizator turnieju zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu.
Serdecznie zapraszamy!!!

