REGULAMIN
Siatkarskie Konfrontacje
o Puchar Wójta Gminy Sławno
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Organizator:
Urząd Gminy Sławno, 76-100 Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9
Cele:
⋅ integracja mieszkańców Gminy Sławno
⋅ popularyzacja siatkówki w środowisku wiejskim jako elementu rekreacji ruchowej i czynnego wypoczynku
⋅ rywalizacja sportowo-rekreacyjna
Termin i miejsce:
17 maja 2014 r.
Boisko „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum we Wrześnicy
godz. 8.30 – 9.00 – przyjazd i rejestracja ekip
godz. 9.00 – odprawa kapitanów drużyn, losowanie, otwarcie Siatkarskich Konfrontacji o Puchar Wójta Gminy
Sławno, pierwsze mecze
ok. godz. 15.00 – podsumowanie i zakończenie zawodów (w zależności od ilości drużyn)
Uczestnictwo:
⋅ uczestnikami mogą być mieszkańcy Gminy Sławno, pow. 16 roku życia
⋅ każde sołectwo może zgłosić nie więcej niż 1 drużynę
⋅ drużyna składa się z min. 6 i max. 10 osób
Zgłoszenia:
⋅ obowiązuje osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie drużyny do turnieju – do dnia 14 maja 2014 r. – Urząd Gminy Sławno,
ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno (Agnieszka Czarnuch – pokój nr 14), tel. (59) 810-67-14,
fax: (59) 810-67-00, e-mail: promocja@gminaslawno.pl
⋅ zgłoszenia dokonuje sołtys lub kapitan drużyny
⋅ w dniu zawodów:
a) kapitan drużyny musi złożyć pisemne zgłoszenie drużyny/zawodników do turnieju
b) każdy zawodnik musi złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie dot. uczestnictwa w zmaganiach
c) osoby niepełnoletnie dostarczają oświadczenia rodziców bądź opiekunów prawnych o możliwości wzięcia udziału w
zawodach
⋅ niezbędne formularze, będące załącznikami do niniejszego regulaminu dostępne są na stronie internetowej
www.gminaslawno.pl oraz w pok. nr 14 Urzędu Gminy Sławno
⋅ brak stosownych oświadczeń skutkuje niedopuszczeniem do zawodów
Zasady gry:
⋅ zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę,
⋅ w zależności od liczby zgłoszonych drużyn Organizator ustali system rozgrywek w dniu turnieju
Nagrody:
⋅ za miejsca I-III – Statuetka / Puchar Wójta Gminy Sławno
⋅ okolicznościowe dyplomy dla wszystkich drużyn
Postanowienia końcowe:
⋅ zawodnicy powinni posiadać niekrępujący strój i obuwie sportowe o płaskiej podeszwie (bez kolców, korków), dostosowane do
użytkowania na sztucznej nawierzchni, założone w szatni
⋅ uczestnicy dojeżdżają na własny koszt i we własnym zakresie
⋅ uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać legitymację szkolną
⋅ Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW
⋅ Organizator zabezpiecza piłki, obsługę sędziowską (nauczyciele w-f), medyczną oraz wodę dla zawodników
⋅ zawodnicy winni przestrzegać przepisów BHP i p. poż. oraz regulaminu obowiązującego na terenie boiska „Orlik 2012”
⋅ w przypadku jednakowej ilości punktów o miejscu sołectwa decyduje kolejno:
a) różnica wygranych i przegranych setów
b) większa ilość wygranych setów
c) lepszy stosunek „małych” punktów
d) wynik bezpośredniego pojedynku
⋅ prawo do wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzania zmian posiada Organizator
⋅ w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator
⋅ kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Organizator lub Sędzia Główny
⋅ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów
oraz nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas turnieju
⋅ wszelkich dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Czarnuch, tel. (59) 810-67-14, e-mail: promocja@gminaslawno.pl

