
REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLA ŻOWEJ MĘŻCZYZN  
O PUCHAR PREZYDENTA OSTROWCA ŚW. 

  RAWSZCZYZNA 2014. 
 
 
 
1. Cele turnieju:  

• popularyzacja gry w siatkówkę plażową jako aktywnej formy spędzania czasu,  
• upowszechnienie zasad gry,  
• zagospodarowanie wolnego czasu.   

3. Termin zawodów:  
13 lipca 2014r. (niedziela).  
Początek zawodów - godzina 9.00.  

3. Miejsce zawodów: 
Piaszczyste boiska obok Pływalni „Rawszczyzna”, ul. Mickiewicza 32 w Ostrowcu 
Św.  

4. Organizator: 
Organizatorem zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.  

5. Uczestnictwo:  
Turniej rozgrywany będzie w kategorii OPEN ale z ograniczeniem wieku 

uczestników (16 lat i starsi).  
6. System rozgrywek:  

Zostanie ustalony w dniu zawodów i zależny będzie od ilości zgłoszonych 
zespołów. W turnieju „rozstawieni” będą zawodnicy uczestniczący w turnieju 
rozgrywanym w 2013 roku w kolejności uzależnionej od zajętych w nim miejsc.  
7. Zasady gry:  

Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZPS. Organizator zastrzega sobie 
prawo do zmian w przepisach dotyczących liczby rozgrywanych setów i „długości 
setów” przy dużej liczbie zgłoszonych zespołów.  
8. Warunki uczestnictwa:  

- ukończenie 16 roku życia,   
-  złożenie  u  organizatora  formularza  zgłoszeniowego  i  „zgody  rodziców,  
opiekunów” (w przypadku osób niepełnoletnich), 
- uiszczenie opłaty startowej w wysokości 20 zł od osoby.   

10. Zgłoszenia do turnieju:   
Zgłoszeń do turnieju można dokonywać w Dziale Promocji i Organizacji Imprez 

MOSiR, ul. Świętokrzyska 11 osobiście, telefonicznie pod numerem 693696936 od 
poniedziałku do piątku lub drogą elektroniczną na adres biuro@mosir.ostrowiec.pl  
w terminie do dnia 10 lipca do godziny 15-ej, lub w dniu zawodów w przypadku 
wolnych miejsc do godziny 8.30. 
O przyjęciu do rozgrywek decyduje kolejność zgłoszeń. 
10. Nagrody:  

Nagrodami w turnieju będą pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz nagrody pieniężne  
w wysokości: 1m – 2x 400 zł (brutto), 2m – 2x 300 zł (brutto), 3m – 2x 200zł (brutto), 
4m – 2x 100zł (brutto). Zespoły które zajmą trzy pierwsze miejsca w turnieju 
otrzymają Puchary Prezydenta Miasta Ostrowca Św.  
11. Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów i nie ponosi odpowiedzialności 

za zaistniałe w czasie turnieju urazy.  
12.  Postanowienia końcowe:  



• uczestnicy lub prawni ich opiekunowie - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) - wyrażają 
zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą  
w Ostrowcu Św.: 

 a) danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do zawodów dla potrzeb 
 przeprowadzenia imprezy oraz dla celów informacyjnych, 
 b) wizerunku utrwalonego na materiałach multimedialnych będących 
 dokumentacją z imprezy do celów informacyjnych oraz promocji działalności 
 organizatora.  

• uczestnicy turnieju potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację zasad 
regulaminu na formularzu zgłoszeniowym,    

• uczestnicy są zobowiązani do zabezpieczenia przed kradzieżą lub zgubieniem 
przedmiotów wartościowych będących ich własnością.   

13.  Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu oraz 
zastrzega sobie możliwość modyfikacji zasad rozgrywek. 

 
www.mosir.ostrowie.pl

 
 


