MISTRZOSTWA GMINY CHOROSZCZ W SIATKÓWCE MĘŻCZYZN 21.03.2015
REGULAMIN
I. Postanowienia ogólne
1. Organizator: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz
2. Termin zawodów: 21.03.2015 (sobota)
3. Miejsce: Hala Sportowa Zespołu Szkół w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 26A, 16-070 Choroszcz

II. Cel zawodów
1. Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców miasta i gminy.
2. Umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy drużynami grającymi w piłkę siatkową.
3. Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
4. Wyłonienie zwycięzców zawodów.
5. Wyłonienie reprezentacji Choroszczy na zawody wojewódzkie w Białowieży.

III. Warunki uczestnictwa
1. Zgłoszenie poprzez e-mail: kultura@choroszcz.pl do dnia 16 marca.
2. Opłata wpisowego w kwocie 30 zł od drużyny na odprawie kapitanów.
3. Dostarczenie imiennej listy zgłoszeniowej przed pierwszym meczem na turnieju. Formularz zgłoszeniowy do
pobrania na stronie kultura.choroszcz.pl
4. W przypadku braku pełnej drużyny możliwe są zgłoszenia indywidualne. Na spotkaniu kapitanów Organizator
pomoże skompletować drużynę do występu w turnieju. W takim wypadku wpisowe wynosi 5 zł od osoby.
5. Obecność na spotkaniu kapitanów jest obowiązkowa.

IV. Drużyny
1. Drużyna może się składać od 6 do 8 zawodników.
2. Minimalny wiek zawodnika: 15 lat .
3. Zawodnicy niepełnoletni mogą wystąpić w turnieju za zgodą rodzica/opiekuna. Wzór oświadczenia do pobrania na
stronie kultura.choroszcz.pl
4. Ze względu na amatorski charakter rozgrywek organizator nie dopuszcza do gry zawodników posiadającyh kartę
zawodniczą w PZPS.
5. W drużynie może być maksymalnie 2 zawodników spoza gminy Choroszcz.

V. System rozgrywek
1. System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie zależny od liczby drużyn, które zgłoszą się
do turnieju.

VI.

Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ubezpieczna od następstw nieszczęśliwych wypadków (zawodnicy mają prawo do ubezpieczenia we
własnym zakresie)
2. Organizator nie zapewnia fachowej opieki medycznej i nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnie
zaistniałych zdarzeń lub wypadków losowych
3. Zawodnicy podpisując listę zgłoszeniową potwierdzają zapoznanie się z regulaminem. W przypadku osób
niepełnoletnich potwierdzają rodzic/opiekun na druku pozwolenia.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione
4. Na terenie zawodów obowiązuje całkowity zakas spożywania napojów alkoholowych i palenia papierosów.
5. Wszelkie kwestie nie uregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator rozgrywek.

