
II RODZINNY TURNIEJ SIATKÓWKI


REGULAMIN

I ORGANIZATOR
Ośrodek Kultury Gminy Tomice
II CELE TURNIEJU
Popularyzacja siatkówki
Integracja środowiska lokalnego związanego ze sportem młodzieżowym 
Stworzenie możliwość uprawiania sportu dla wszystkich oraz promowanie mody na aktywne spędzenie czasu wolnego
Integracja międzypokoleniowa
III TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
Zawody odbędą się 4 marca (niedziela) 2018 roku, w hali gimnazjum w Tomicach
IV ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia drużyn do turnieju należy przesyłać tylko i wyłącznie mailem na adres: turnieje.okgt@tomice.pl 
2. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na www.kultura.tomice.pl oraz www.tomice.pl
3. Ostateczny termin zgłoszenia drużyny – 1 marca (czwartek) 
V UCZESTNICTWO W TURNIEJU I ZASADY GRY
1. Turniej zostanie rozegrany w kategorii otwartej - mogą w nim wziąć udział uczestnicy w dowolnym wieku, obu płci.
2. Drużyna musi liczyć minimum sześciu, a maksymalnie ośmiu zawodników.
3. Skład należy wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy, w którym trzeba wpisać dane wszystkich zawodników oraz zaznaczyć opiekuna. 
4. Zgłoszenie jest NIEWAŻNE, jeśli nie zostaną na nim podane numery telefonów komórkowych do dwóch zawodników.
5. Turniej ma charakter "rodzinny", co nie oznacza, że muszą się do niego zgłaszać spokrewnieni z sobą zawodnicy, a to, że ma mieć integralny charakter. 
6. Turniej jest dedykowany dla mieszkańców gminy Tomice, jednak w każdej drużynie można zarejestrować czterech graczy spoza gminy.
7. Pełnoletni zawodnicy chcąc wziąć udział w zmaganiach, przed ich rozpoczęciem podpiszą oświadczenie, w którym zadeklarują, że grają na własną odpowiedzialność.
8. Zawodnicy niepełnoletni muszą przedstawić takie oświadczenie sygnowane podpisem rodzica. 
9. Brak oświadczeń uniemożliwia udział w zawodach.
10.Każdy zgłoszony zespół musi posiadać opiekuna, czyli osobę pełnoletnią. 
11.Formuła rozgrywania turnieju i długość setów w meczach, uzależnione są od ilości zgłoszonych drużyn (system grupowy lub pucharowy).
12.Wszelkie sporne sytuacje, interpretacje regulaminu rozstrzyga organizator. 
13.Turniej rozpocznie się o godzinie 10.30, jednak wszystkie zespoły muszą stawić się w sali o godzinie 10.00, celem dopełnienia formalności.
14.Uczestnicy na czas trwania zawodów proszeni są o zabranie napojów, batonów, kanapek itp.
W sprawach turnieju proszę kontaktować się z gminnym koordynatorem ds. sportu: Paweł Kręcioch, tel. 662 733 788. 







