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Regulamin Turnieju siatkówki Kobiet

O Puchar Burmistrza  Gniewa

I. Organizator. cel, termin i miejsce imprezy: 
Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki „Kociewiak” przy współpracy z  
GOSiR Gniew. Celem  Turnieju jest popularyzacja siatkówki  wśród Kobiet . Turniej odbędzie się w dniu 
30.08.2020 godz. 11.00  w  Hali GOSiR.

II.   Zgłoszenia do turnieju:
  Zgłoszenia drużyn zawierające nazwę drużyny, miejscowość oraz dane kapitana drużyny z numerem
kontaktowym  przyjmujemy  w  terminie  do  24.08.2020.  drogą  mailową-kontakt@gosirgniew.pl ,  lub
osobiście w biurze GOSiR.  Wraz z kartą zgłoszenia kapitan drużyny zobowiązany jest dostarczyć listę
zawodniczek zawierającą imiona, nazwiska  oraz daty urodzenia.

III.  Zasady turnieju:

Najważniejszą zasadą imprezy będzie rozgrywanie spotkań według zasad „fair-play” i                    sportowego ducha.  
W Turnieju mogą brać udział wyłącznie amatorzy w wieku minimum 16 lat. Możliwe jest dopuszczenie do Turnieju 
zespołów złożonych z 5 zawodniczek. Max ilość zawodników w drużynie wynosi 10 osób.  Spotkania odbywać się 
będą zgodnie z Przepisami Gry w Siatkówkę zatwierdzonymi przez PZPS z uwzględnieniem postanowień niniejszego 
regulaminu.  Turniej będzie prowadzony w systemie uzależnionym od ilości zgłoszonych zespołów i ustalonym przed 
rozpoczęciem Turnieju przez sędziego i organizatora.  Każda zawodniczka  winna posiadać dowód tożsamości i 
okazać go na prośbę Organizatorów.  Każda zawodniczka  może reprezentować wyłącznie jedną drużynę.

IV.  Protesty i sytuacje sporne.
  W  sytuacjach  spornych  wyłącznie  kapitan  ma  prawo  do  składania  protestów  u  sędziego  lub
Organizatora  Turnieju.  Decyzje  Organizatora  dotyczące  spraw  spornych  i  protestów  są  ostateczne.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

V.  Nagrody. 
Za  miejsca  1-3  Puchary, wszystkie  drużyny  dyplomy, Najlepsza zawodniczka Turnieju –nagroda 
rzeczowa, Organizator przewiduje inne  nagrody.
Wręczenie nagród nastąpi  na  scenie w  rynku miasta o godzinie 15.00

      VI.        Uwagi końcowe:

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników podczas 
turnieju. Organizator nie ubezpiecza zawodniczek.  Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w
szatni. Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. 
W przypadku złamania warunków regulaminu Organizator może wykluczyć drużynę lub zawodniczkę  z 
Turnieju.
Ostateczna wersja Regulaminu i wszystkie zmiany należą do Organizatora. 
Podczas Turnieju obowiązują ogólne zasady  w związku z obecna  sytuacja  epidemiologiczna.
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