ZAPRASZAMY WASZE SOŁECTWO DO UDZIAŁU
W
TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

NOWY STAW 2010

Ze sportowym pozdrowieniem
Dyrektor OSiR
Marek Gałczyński

REGULAMIN
Turniej Piłki Siatkowej Sołectw
z okazji Dnia Nowego Stawu
1. Cel – popularyzacja i podnoszenie poziomu gry w piłkę siatkową,
- współzawodnictwo i integracja,
- propagowanie sportowego trybu życia.
2. Organizator :
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie.
3. Miejsce i termin :
ORLIK, 05.06.2010r. godz. 10.00, Nowy Staw ul. Sportowa 5
4. Uczestnictwo:
- drużyny 6-osobowe , mieszkańcy danego sołectwa
- wszyscy zgłoszeni muszą posiadać aktualne badania lekarskie
- kapitan zgłasza drużynę / imię i nazwisko oraz datę urodzenia/
- każdy niepełnoletni uczestnik turnieju musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów
5. System rozgrywek
System rozgrywek oraz czas gry uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i
zostanie ustalony w dniu turnieju.
6. Przepisy gry
- przepisy zgodne z regulaminem PZPS / HALA/
7. Punktacja
- wygrana – 2 pkt.
- przegrana – 1 pkt.
Kolejność miejsc:
- większa liczba zdobytych punktów
- wynik bezpośredniego spotkania /zainteresowanych drużyn/
- różnica setów
- różnica małych punktów
8. Nagrody
Za uczestnictwo w turnieju pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe
9. Przepisy końcowe:
- sprawy nie objęte regulaminem oraz wszelkie kwestie sporne i niejasności, jakie
mogą wyniknąć podczas rozgrywek rozstrzyga organizator
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe kontuzje i urazy powstałe
w trakcie turnieju
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników
10. Zgłoszenia:
- zgłoszenia przyjmowane będą osobiście do 02.06.2010r. w biurze Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Nowym Stawie w godz. 13.00-20.00. Tel. kontaktowy 795-548-631.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

ZGŁOSZENIE
Zgłaszam drużynę………………………………………………………………………………
Do rozgrywek w Turnieju Piłki Siatkowej Sołectw z okazji Dnia Nowego Stawu
05.06.2010r.

Lp

Nazwisko i imię

Data
urodzenia

Adres zamieszkania

Świadom odpowiedzialności za
składanie fałszywych
oświadczeń- oświadczam, że
posiadam aktualne badanie
lekarskie i mój stan zdrowia
pozwala na uczestniczeniu w
rozgrywce turniejowej, oraz
jestem ubezpieczony od
nieszczęśliwych wypadków
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