REGULAMIN
SAMORZĄDOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
POD PATRONATEM
STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO I WÓJTA GMINY ŁYSE

Termin: 26 listopada 2017 roku, początek godz. 10.00
1.

Udział w Turnieju biorą drużyny wystawione przez sołectwa Gminy Łyse
(sołectwo może zgłosić jedną drużynę).

2.

Dopuszcza się możliwość wystawienia jednej drużyny przez dwa sołectwa,
pod warunkiem, że żadne z nich nie wystawia odrębnej (własnej) drużyny.

3.

W celu sprawnej komunikacji w sprawach organizacyjnych a także
rozstrzygania spraw spornych, każda drużyna typuje kapitana, który powinien
być wskazany w karcie zgłoszeniowej.

4.

Drużyna zgłasza do rozgrywek minimum sześć osób (wskazany udział pań
w drużynie), nie więcej jednak niż dziewięciu. Wszyscy muszą posiadać stały
meldunek na terenie reprezentowanego sołectwa (sołectw).
Wiek zawodników:
- pełnoletni

5.

Uprawnionym do gry jest wyłącznie zawodnik wpisany do karty zgłoszeniowej
jednej drużyny i posiadający dowód tożsamości przy sobie.

6.

System rozgrywek będzie uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn i ustali
go organizator turnieju po konsultacji z kapitanami drużyn. O systemie i ilości
setów drużyny zostaną poinformowane w dniu zawodów.

7.

Turniej będzie rozgrywany na dwóch boiskach jednocześnie w hali sportowej
przy Szkole Podstawowej w Łysych.

8.

Zawodnicy/zawodniczki startują na własną odpowiedzialność i nie mają
przeciwwskazań lekarskich.

9.

Drużyna wyznacza kapitana, który odpowiada za kontakt z organizatorem oraz
za zawodników podczas turnieju.

10.

Uczestnikami Turnieju mogą być wyłącznie amatorzy, tzn. osoby niezgłoszone
do rozgrywek w sezonie 2017/2018 przez OZPS i PZPS (we wszystkich
kategoriach rozgrywkowych PZPS).

11.

Drużyna sformowana
walkowerem.

12.

Ze względu na bezpieczeństwo i nawierzchnię boisk obowiązuje obuwie
przeznaczone na halę sportową.

13.

Uczestnicy Turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
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14.

Rażące nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Turnieju grozi drużynie
dyskwalifikacją.

15.

Nagrody:
a) drużynowe:
- puchary za I, II, III i IV miejsce.
Przewiduje się nagrody (drużynowe i indywidualne) rzeczowe, ufundowane
przez sponsorów.

16.

Sprawy, które nie są uregulowane w Regulaminie lub konieczne zmiany
postanowień Regulaminu, na bieżąco będą uzgadniane i rozstrzygane przez
organizatorów wspólnie z kapitanami drużyn.

UWAGA!!! Zgłoszenia drużyn dokonuje się na karcie zgłoszenia drużyny
najpóźniej do 22 listopada 2017 r. Dopuszcza się możliwość zmian w składzie
drużyny, najpóźniej do chwili rozpoczęcia turnieju.

Organizatorzy
Karty zgłoszeń przyjmują i dodatkowych informacji udzielają:
1. Dariusz Puławski - tel. 604 260 390
2. Stanisław Lipka - tel. 692 465 770

"Współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego"

