REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁĘCZYCE
Łęczyce, 19.03.2022 r.
1. Organizator – Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w
Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie
2. Cel zawodów – promocja zdrowego stylu życia oraz integracja
środowiska lokalnego wśród dzieci i dorosłych.
3. Termin i miejsce – 19.03.2022 r. godzina 10.00
sala gimnastyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Łęczycach, ul. Topolowa 1
4. Warunki uczestnictwa – turniej jest otwarty dla wszystkich
mieszkańców Gminy Łęczyce i rozgrywany jest w dwóch
kategoriach: 1) open 2) liga sołecka (każde sołectwo może
wystawić maksymalnie dwie drużyny do rozgrywek).
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę
rodzica/opiekuna na udział w zawodach. Wszyscy uczestnicy
turnieju muszą stosować się do regulaminu zawodów.
5. Punkty do klasyfikacji sołectw – otrzymają wszystkie drużyny
występujące w kategorii liga sołecka oraz spełniające kryteria
regulaminu.
Punkty przyznawane są wg. schematu:
- I miejsce 100 pkt
- II miejsce 90 pkt
- III miejsce 80 pkt
- IV miejsce 75 pkt
- V miejsce 70 pkt

- VI miejsce 65 pkt
- VII miejsce 60 pkt itd.
6. Termin zgłoszenia drużyn do rozgrywek –
14.03.2022 r. (poniedziałek) godzina 12.00.
Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod numerem:
533-531-366 (Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w
Łęczycach z siedziba w Strzebielinie). Wszystkie drużyny
grające w turnieju przed rozpoczęciem zawodów, muszą
potwierdzić udział w zawodach, poprzez złożenie listy startowej
zawodników.
7. Zasady gry – gramy do dwóch wygranych setów (25 pkt),
ewentualny tie-break do 15 pkt. (zasady mogą się zmienić w
zależności od ilości zgłoszonych drużyn).
O miejscu w tabeli decydują kolejno:
- liczba punktów,
- wynik bezpośredniego spotkania,
- różnica zdobytych punktów,
- zdobyte punkty.
Jeżeli trzy lub więcej drużyn ma taką samą ilość punktów, bierze
się pod uwagę małą tabelę utworzoną na podstawie wyników
pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
Przepisy zgodnie z regulaminem PZPS (6 zawodników na
boisku)
8. Nagrody – najlepsze drużyny oraz zawodnicy zostaną
nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami oraz dyplomami

9. Przypisy końcowe – kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzję, urazy
i mogące się wydarzyć wypadki losowe związane z
prowadzonym turniejem.
Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników turnieju.
Przystąpienie do turnieju oznacza akceptację niniejszego
regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z RODO.

LISTA STARTOWA
Łęczyce, 19.03.2022 r.
DRUŻYNA ………………………………………………………………………
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Podpisują powyższą listę oświadczam, że jestem zdrowy i nie ma przeciwskazań zdrowotnych , do
udziału w turnieju.
Podpisując powyższą listę oświadczam, że ponoszę pełna odpowiedzialność za szkody wyrządzone
podczas turnieju.
Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do przedstawienia organizatorom zgody rodziców/opiekunów
prawnych na udział w turnieju.
Podpisując powyższą listę wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku poprzez zamieszczenie
zdjęć z turnieju na stronie internetowej oraz profilu Facebook Organizatora oraz w gazetach.

Kapitan drużyny ……………………………………………………….

ZGODA NA UDZIAŁ W TURNIEJU
OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………....
w turnieju piłki siatkowej organizowanym przez Gminną Instytucję Kultury
i Bibliotekę w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie dnia 19 marca 2022 roku
w Łęczycach.

…………………………………………………
data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego

