REGULAMIN
XI MEMORIAŁ PIŁKI SIATKOWE IM. PAWŁA
DZIEKANOWSKIEGO
1. Cel:
- uczczenie pamięci tragicznie zmarłego Pawła Dziekanowskiego
- popularyzacja piłki siatkowej w środowisku miejskim,
- integracja środowiska siatkarskiego,
- zaprezentowanie formy spędzania czasu wolnego – aktywnie, bez uzależnienia od nałogu,
- popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.
2. Organizator:
- Hala Sportowo – Rehabilitacyjna w Drezdenku
- Natalia Dziekanowska

3. Termin i miejsce:
–

turniej rozegrany zostanie w dniu 7 kwietnia 2018 roku. w Hali Sportowo - Rehabilitacyjnej
w Drezdenku, 66-530 Drezdenko, ul. Konopnickiej 4.

4.

–

8:00 – przyjazd drużyn oraz weryfikacja

–

9:00 - uroczyste otwarcie Memoriału

–

9:30 - rozpoczęcie gier w grupach

–

12:30 – 13:30 – przerwa techniczna – obiad

–

14:30 – mecze półfinałowe i finałowe

–

16:30 – uroczyste zakończenie Memoriału – wręczenie pucharów

Organizatorzy zapewniają:
-

sędziów,

-

napoje,

–

obiad

–

puchary dla wszystkich drużyn

5. Warunki uczestnictwa:
–

prawo startu mają zrzeszeni

i nie zrzeszeni zawodnicy, zorganizowani w drużynę, co

najmniej 6 – osobową,
–

Warunkiem uczestnictwa w turnieju osób niepełnoletnich jest zabranie ze sobą pisemnej

zgody rodziców (załącznik nr 2)
–

opłata startowa w wysokości 150 zł brutto od drużyny płatna w dniu turnieju

6. System rozgrywek:
–

w dwóch grupach, (w grupie gra każdy z każdym, następnie półfinały 1 A – 2 B , 1 B – 2
A, finał i mecz o 3 miejsce)

–

mecze rozgrywane do dwóch wygranych setów do 21 pkt., tiebreak do 15 pkt.

–

drużyna otrzymuje za każdy wygrany set 1 pkt.

–

w przypadku równej ilości zdobytych punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym
miejscu decyduje:
a) ilość zdobytych punktów ( wygrana 2 pkt. Przegrana 1 pkt lub 0 pkt.
b) wynik bezpośredniego spotkania,
c) przy jednakowej różnicy setów – stosunek małych punktów – zdobytych do straconych,
d) przy równej ilości punktów decyduje: różnica setów - większa ilość wygranych setów,

–

zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny
zawodów.

7. Sprawy różne:
–

sprawy sporne rozstrzyga organizator w dniu imprezy,

–

złożenie u organizatora karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) jest równoznaczne z
zaakceptowaniem powyższego regulaminu oraz przestrzeganiem regulaminu obiektu
sportowego,

–

zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach
informacyjnych i reklamowych,

8. Postanowienia końcowe:
-

organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia
zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,

-

w sprawach rozgrywek można kontaktować się z przedstawicielem organizatora
p. Jarosław Neumer 957621495

–

interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

załącznik nr 1

Zgłoszenie drużyny do XI MEMORIAŁ PIŁKI SIATKOWE IM.
PAWŁA DZIEKANOWSKIEGO
Nazwa drużyny …................................................................................................................................
Telefon kontaktowy..............................................................................................................................
My niżej podpisani:
Oświadczamy, że nie będziemy rościć sobie prawa do odszkodowania w wyniku jakiegokolwiek urazów
podczas rozgrywek.
Oświadczamy, że bierzemy udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów
na potrzeby organizacji XI Memoriału Piłki Siatkowej im. Pawła Dziekanowskiego oraz na
opublikowanie,zarejestrowanego,wizerunku w materiałach i informacjach z w/w rozgrywek. (zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy regulamin .

SKŁAD:

podpis zawodnika

1..................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................
3..................................................................................................................................................
4..................................................................................................................................................
5..................................................................................................................................................
6..................................................................................................................................................
7..................................................................................................................................................
8..................................................................................................................................................
9..................................................................................................................................................
10................................................................................................................................................

Kierownik drużyny..........................................................................

Załącznik nr 2

ZGODA
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w XI Memoriale Piłki Siatkowej im. Pawła
Dziekanowskiego organizowanym przez Halę Sportowo – Rehabilitacyjną w Drezdenku
przez syna/córkę ..........................................................................................................................
imię i nazwisko

Jednocześnie oświadczamy, że nie będziemy rościć sobie prawa do odszkodowania w
wyniku jakiegokolwiek urazu podczas rozgrywek.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło
w rozgrywkach.
Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora zawodów
związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka przez organizatorów na potrzeby organizacji XI Memoriału Piłki Siatkowej im. Pawła
Dziekanowskiego oraz na opublikowanie, zarejestrowanego, wizerunku w materiałach i informacjach z
w/w rozgrywek. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.
1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
........................................................
data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna

