REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ

V MISTRZOSTWA GMINY WYRZYSK
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MIKSTÓW
1. Cel turnieju:
 Popularyzacja piłki siatkowej plażowej,
 Integracja lokalnego środowiska siatkarskiego,
 Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
2. Organizatorzy:
 Gmina Wyrzysk,
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.
3. Zgłoszenia:
 Zgłoszenia drużyn są przyjmowane do 23 czerwca 2021 do godz. 1200,
 Zgłaszać drużyny należy:
 www.facebook.com/osirwyrzysk
 marketing@osirwyrzysk.pl
 Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kapitana zespołu,
miejscowość, numer telefonu oraz e-mail.
4. Termin i miejsce:
 Termin: niedziela 27 czerwca 2021,
 Miejsce: boisko do siatkówki plażowe w Centrum Sportowo-Rekreacyjny
w Osieku nad Notecią.
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5. Regulamin rozgrywek:
 Drużyna składa się z kobiety i mężczyzny,
 Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców
lub opiekunów prawnych,
 W przypadku stwierdzenia udziału osób nieuprawnionych nastąpi
dyskwalifikacja zespołu,
 W turnieju obowiązują przepisy określone przez FIVB (Światową Federację
Piłki Siatkowej) w dokumencie „Oficjalne przepisy gry w siatkówkę
plażową” (z wyjątkiem przepisów dotyczących ilości setów i punktów
w meczu, odbicia oburącz palcami oraz zmian stron boiska oraz zagrywki:
mężczyzna może zagrywać tylko na mężczyzne),
 Wysokość siatki: 235 cm,
 Kapitan drużyny jest zobowiązany do zapoznania drugiej osoby z pary
drużynie z niniejszym regulaminem.
 Turniej nie jest zarejestrowany w PZPS/WZPS. Zawodnicy posiadający
licencję PZPS/WZPS zawodnika siatkówki plażowej oraz sędziowie
PZPS/WZPS uczestniczą w turnieju na własną odpowiedzialność.

6. Uczestnicy turnieju:
1) Wolne miejsce
2) Wolne miejsce
3) Wolne miejsce
4) Wolne miejsce
5) Wolne miejsce
6) Wolne miejsce
7) Wolne miejsce
8) Wolne miejsce
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7. System rozgrywek:
Zasady gry:
 Etapy turnieju: faza grupowa, mecz o 7. miejsce, mecz o 5. miejsce,
półfinały, mecz o 3. miejsce, mecze o 1. miejsce,
 Wszystkie spotkania podczas turnieju rozgrywane będą do 2 wygranych
setów do 15 punktów (tie-break jest rozgrywany do 15 punktów),
 Każdy zespół ma prawo do jednego czasu na odpoczynek trwającego
1 minutę.
Punktacja:
 Zwycięstwo

2:0

3 punktów

 Zwycięstwo

2:1

2 punktów

 Przegrana

1:2

1 punktów

 Przegrana

0:2

0 punktów

W przypadku jednakowej liczby zwycięstw o kolejności miejsce
w grupie decyduje:
 Największa liczba zdobytych punktów,
 W przypadku drużyn z taką samą liczbą zdobytych punktów:
o Najlepszy stosunek setów (sety zdobyte/sety stracone),
o Lepszy stosunek małych punktów (punkty zdobyte/punkty stracone).

UWAGA! W przypadku przedłużenia się rozgrywek fazy grupowej
może nastąpić rezygnacja z rozegrania półfinałów! Wówczas pary
z 2. miejsce w grupach rozegrają mecz o 3. miejsce, a pary
z 1. miejsce w grupach rozegrają mecz o 1. miejsce!
3

8. Terminarz spotkań:

Skład grupy „A”:

Skład grupy „B”:

1. A1

1. B1

2. A2

2. B2

3. A3

3. B3

4. A4

4. B4

Mecze fazy grupowej – grupa „A” i grupa „B”:
900

A1

-

A4

(A)

930

B1

-

B4

(B)

1000

A2

-

A3

(A)

1030

B2

-

B3

(B)

1100

A4

-

A3

(A)

1130

B4

-

B3

(B)

1200

A1

-

A2

(A)

1230

B1

-

B2

(B)

1300

A2

-

A4

(A)

1330

B2

-

B4

(B)

1400

A3

-

A1

(A)

1430

B3

-

B1

(B)

Para z 4 miejsca z grupy „B”

(F)

Mecz o 7. miejsce:
1500

Para z 4 miejsca grupa „A”

-

Mecz o 5. miejsce:
1530

Para z 3 miejsca grupa „A”

-
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Para z 3 miejsca grupa „B”

(F)

Mecz półfinałowy nr 1:
1600

Para z 1 miejsca grupa „A”

-

Para z 2 miejsca grupa „B”

(F)

Mecz półfinałowy nr 2:
1630

Para z 1 miejsca grupa „B”

-

Para z 2 miejsca grupa „A”

(F)

Mecz o 3. miejsce:
1700

Przegrany półfinału nr 1

-

Przegrany półfinału nr 2

(F)

Mecz o 1. miejsce:
1730

Zwycięzca półfinału nr 1

-

Zwycięzca półfinału nr 2

(F)

9. Nagrody:
 Puchary dla trzech najlepszych par,
 Medale i dyplomy dla wszystkich par.

10.

Polityka prywatności:
 Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Wyrzysku, ul. Plac Wojska Polskiego 19, 89-300 Wyrzysk (zwany
dalej „Administratorem”).
 Przekazanie

danych

osobowych

przez

zawodnika

Organizatorowi

jest

dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w turnieju. Przetwarzanie
danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
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osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, w celu zamieszczania wyników z turnieju oraz na
nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych,
internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku
w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Wyrzysku. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody
na

gromadzenie

danych

zawodnika

do

potrzeb

administracyjnych

i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym
podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które
realizują

na

zlecenie

Organizatora

czynności

związane

z

organizacją

i przebiegiem turnieju, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji turnieju.
 Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez
Zawodników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione
i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator
zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6

11.

Uwagi końcowe:
 Udział w turnieju jest bezpłatny,
 Zgłoszenie pary

do

turnieju

jest

równoznaczne

z

zapoznaniem

się i akceptacją regulaminu zawodów,
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty
zdrowia lub życia,
 Organizator nie odpowiada za zgubienie, uszkodzenie sprzętu
lub odzieży oraz kradzieży rzeczy osobistych zawodników,
 Kapitan drużyny jest reprezentantem zespołu w rozmowach z sędziami
i organizatorem,
 W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry, sędzia
samodzielnie lub na prośbą organizatora ma prawo do dyskwalifikacji
zawodnika lub drużyny z rozgrywek,
 Podczas rozgrywania turnieju obowiązuje całkowity zakaz spożywania
alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz środków odurzających,
 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora turnieju.

Kontakt:
Paweł Białczak
Telefon: 67 255 90 89
E-mail: marketing@osirwyrzysk.pl
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