R e g u l a mi n
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Biłgoraj 2020

I. CELE:
1. Upowszechnianie sportu jako zdrowego stylu życia w formie aktywnego wypoczynku.
2. Integracja w środowisku lokalnym.
3. Wyrabianie świadomej postawy zdyscyplinowania i przestrzegania zasad gry.
4. Popularyzacja piłki siatkowej plażowej na terenie Miasta Biłgoraj.
5. Wyłonienie zwycięzców turnieju.
II. ORGANIZATORZY:
Uczniowski Klub Sportowy ,,Leśnik” przy ZSL w Biłgoraju oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Biłgoraju
III. TERMIN I MIEJSCE:
1 sierpnia 2020r - boiska do siatkówki plażowej przy Zalewie „ Bojary” w Biłgoraju
IV. UCZESTNICY:
W Turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni którzy zapiszą się na liście startowej.
Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest:
1.
złożenie oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w
zawodach sportowych ( Załącznik nr 1 ),
2. zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia – po przedstawieniu pisemnej zgody
rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju ( Załącznik nr 2 ),
Zawodnicy grają na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
V. ZGŁOSZENIA:
Imienne zgłoszenia zawodników należy dokonać do dnia 30 lipca 2020 roku pod numerem
telefonu 600 592 302.
Ze względu na ograniczoną liczbę drużyn 16, o uczestnictwie w turnieju decyduje
pierwszeństwo zgłoszenia.
VI. PRZEBIEG MISTRZOSTW:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPŚ. System rozgrywek
w zależności od liczby zgłoszonych par.
Końcowa klasyfikacja turnieju odbędzie się w dwóch kategoriach OPEN i LEŚNIK
Warunkiem sklasyfikowania w kategorii LEŚNIK jest to, że jeden z zawodników musi być
pracownikiem Lasów Państwowych, członkiem UKS Leśnik lub uczniem bądź absolwentem
Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju.
XII. NAGRODY:
Trzy czołowe drużyny w kategorii OPEN i LEŚNIK otrzymują puchary i medale, oraz
nagrody rzeczowe.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Do wszystkich kwestii nie wynikających z powyższego regulaminu mają zastosowanie
Przepisy Regulaminowe Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS.
2. Sprawy nie ujęte w regulaminie i jego interpretacje rozstrzyga Organizator.
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Zapisanie na listę uczestników jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, miejscowość do celów
uczestnictwa w imprezie pn: XXI Turniej Siatkówki Plażowej – Biłgoraj 2020
organizowanej w dniu 01.08.2020 r.
4. Jednocześnie biorąc udział w turnieju jej uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku utrwalonego w trakcie zawodów, poprzez jego publikację na
profilach społecznościowych i stronach internetowych organizatorów.
5. Każdy Uczestnik przystępujący do rozgrywek wyraża zgodę na warunki określone w
regulaminie rozgrywek, a także do przestrzegania regulaminu.
6. Organizator nie ubezpiecza Zawodników w jakimkolwiek zakresie, wynikającym z
uczestnictwa Turnieju.
7.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie, w tym
kontuzje i inne uszczerbki na zdrowiu, jakich Zawodnicy doznali w czasie trwania
zawodów jak i ewentualne szkody w mieniu Zawodników.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r.
3.

Koronawirus - informacje i zalecenia:
Turniej siatkówki plażowej zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym
ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii,
- mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich prosimy o dostosowanie się do
następujących wymogów w czasie trwania turnieju:
 obowiązuje ograniczona liczba uczestników maksymalnie do 150 osób,
 osoby uczestniczące w turnieju są obowiązane do dezynfekcji rąk i sprzętu
sportowego,
 organizator zapewnia środki dezynfekujące,
 odległość między osobami znajdującymi się poza obszarem gry (w strefie
kibicowania) wynosi 1,5 m.
Organizatorzy
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