REGULAMIN
„Polsko-czeski Turniej Piłki Siatkowej”
1) Nazwa – Polsko-czeski Turniej Piłki Siatkowej
2) Organizator – Komenda Powiatowa Policji w Prudniku, IPA Region Prudnik, ASIP
Prudnik
3) Miejsce turnieju – Hala Sportowa przy ul. Łuczniczej 1, 48-200 Prudnik
4) Data i godzina turnieju: 3 grudnia 2021 r., rozpoczęcie turnieju godzina: 09:00
5) Turniej zostanie rozegrany w kategorii „OPEN” (drużyny mogą być damsko-męskie)
6) Turniej przeznaczony jest dla:
Funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników samorządowych oraz pracowników
jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

7) Warunkiem uczestnictwa w turnieju osób jest zabranie ze sobą pisemnej zgody
o następującej treści:

Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że ogólny stan mojego zdrowia pozwala,
aby mógł (a) wziąć udział w organizowanym przez Komendę Powiatową Policji
w Prudniku turnieju piłki siatkowej, który odbędzie się na Hali Sportowej „Obuwnik”
w Prudniku przy ul. Łuczniczej w dniu 3.12.2021r. Jestem świadom, że każdy
nieszczęśliwy wypadek, nie będzie traktowany jako wypadek w służbie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udział w/w zawodach.
Czytelny podpis

.....................................................
8) Organizatorzy zapewniają:
- sędziów, opiekę medyczną nad zawodnikami,
- napoje, poczęstunek
- nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestniczących drużyn.
9) Obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
10) System rozgrywek będzie uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn i ustali go
organizator turnieju.
11) Sprawy różne:
•
sprawy sporne rozstrzyga organizator w dniu imprezy,
• złożenie u organizatora karty zgłoszeniowej 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,
• niesportowe zachowanie (bójka, zamiar uderzenia, uderzenie, niekulturalne wyzwiska) będzie
skutkowało usunięciem zawodnika z turnieju oraz niedopuszczeniem go do dalszego udziału w
turnieju.

W przypadku pojawienia się nowym obostrzeń związanych z Covid-19
turniej zostanie przeniesiony na inny termin.
ORGANIZATORZY

IPA REGION PRUDNIK

I. Uczestnictwo:
1. Turniej przeznaczony jest dla męskich, męsko-damskich drużyn amatorskich.
2. Uczestnikami Turnieju mogą być wyłącznie amatorzy, tzn. osoby niezgłoszone do rozgrywek
w sezonie 2021/2022 przez OZPS i PZPS (we wszystkich kategoriach rozgrywkowych PZPS).
3. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie u organizatora w wyznaczonym terminie listy zawodników z
podaniem imienia, nazwiska.
4. W skład zespołu może wchodzić min. 6, a maks. 9 zawodników.
5. Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
6. Drużyna winna mieć jednego kapitana, który odpowiada za kontakt z organizatorem oraz za
zawodników podczas turnieju.
7. Każda drużyna musi posiadać swoją nazwę.
8. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych przeciwwskazań lekarskich.

II. Zasady gry:
1. System rozgrywania meczy jest zależny od ilości drużyn biorących udział w turnieju i zostanie
ustalony po konsultacji z sędzią głównym i kapitanami drużyn przed rozpoczęciem zawodów.
2. Losowanie grup/drabinki turniejowej odbędzie się w dniu turnieju o godz. 8:45.
3. Mecze rozgrywane są na dwóch lub trzech boiskach jednocześnie w zależności od ilości zgłoszonych
drużyn.
4. O kolejności w grupie decydują odpowiednio:
a. Liczba punktów (zwycięstwo – 2 pkt, przegrana w tie-breaku – 1 pkt, przegrana – 0 pkt)
b. Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych.
c. Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych.
d. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych w ust. a, b i c nadal nie można ustalić kolejności, o
wyższej pozycji w tabeli decydują mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

5. Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów (każdy do 15 lub 25 pkt. w zależności od ilości
zgłoszonych drużyn), w razie konieczności rozgrywany jest trzeci set (do 15 pkt.).
6. W trakcie każdego seta drużynie przysługuje jedna 30 sekundowa przerwa na życzenie.
7. W czasie trwania zawodów prawo zwracania się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny.
8. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPS.

III. Nagrody:
Przewidziane są puchary, medale i nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn.

IV. Postanowienia końcowe:
1. Każda drużyna jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania powyższego regulaminu.
2. Za rzeczy zagubione podczas turnieju organizator nie odpowiada.
3. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej
zawodników podczas turnieju.
4. Organizatorzy informują, że na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i
spożywania alkoholu.
5. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną dopuszczeni
do rozgrywek.
6. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru
wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących
obecnie i w przyszłości na całym świecie.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji
regulaminu i zasad gry.
8. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

