Regulamin
VI Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych – Głowienka 2017
1. Organizatorzy turnieju:
- Gmina Miejsce Piastowe
- Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym
-Zarząd Powiatowy ZOSPRP
- OSP Głowienka

2. Cel turnieju:
- upowszechnianie sportu jako zdrowego stylu życia w formie aktywnego
wypoczynku,
- integracja w środowisku lokalnym,
- wdrażanie do współzawodnictwa w zespole,
- wyrabianie świadomej postawy zdyscyplinowania i przestrzegania zasad gry,
- popularyzacja piłki siatkowej na terenie powiatu krośnieńskiego,
- integracja środowiska druhów jednostek OSP.

3. Miejsce i termin:
- turniej odbędzie się w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Głowience,
dnia 18.11.2017 r. (sobota, początek godz. 9:00).

4. Warunki uczestnictwa:
- w zawodach może uczestniczyć max 12 drużyn, w tym 2 drużyny z terenu gminy
Miejsce Piastowe,
- tylko zgłoszeni zawodnicy mają prawo występować w barwach swojej drużyny,
- w zawodach prawo startu mają tylko zawodnicy, którzy posiadają legitymację członka
OSP (okazanie ważnej legitymacji upoważnia do startu w zawodach)
- w rozgrywkach mogą brać udział osoby, które nie posiadają przeciwwskazań
lekarskich,
- turniej przeznaczony dla osób pełnoletnich, osoby niepełnoletnie od 16 roku życia
muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów,
- opiekun/trener zobowiązany jest do pobrania zezwoleń od nieletnich zawodników
uczestniczących w turnieju i dostarczenie ich w dniu zawodów do biura,
organizacyjnego (stosowny druk do pobrania ze strony: www.gokmp.net.),
- wszyscy zawodnicy powinni posiadać dowód tożsamości, celem weryfikacji danych
zawartych w legitymacji związkowej.

5. Zgłoszenia do turnieju
- zgłoszenia do turnieju należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15.11.2017 r. na adres e-mail: leszko11@interia.pl , informacje pod numerem
telefonu 691 736 948,

- ze względu na ograniczoną liczbę drużyn o uczestnictwie w turnieju decyduje
pierwszeństwo zgłoszenia,
- przy zgłoszeniu należy podać: nazwę Jednostki OSP, skład drużyny, imię i nazwisko
pełnoletniego opiekuna/trenera oraz kontakt telefoniczny.
UWAGA: WPISOWE OD DRUŻYNY 50 PLN NA POKRYCIE KOSZTÓW
POSIŁKU (płatne w dniu zawodów)

6. Zasady prowadzenia turnieju:
- turniej prowadzony będzie przez profesjonalnych sędziów,
- system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zespołów (max 12), a
zostanie ustalony i podany na odprawie przed rozpoczęciem turnieju,
- drużyny stawiają się 30 minut przed rozpoczęciem turnieju w celu przeprowadzenia
losowania, weryfikacji zawodników,
- obowiązywać będą przepisy PZPS.

7. Nagrody:
- drużyny z miejsc I - III otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy natomiast pozostałe
otrzymają dyplomy za udział,
- przewidziane są także nagrody indywidualne dla najlepszego atakującego i
rozgrywającego.

8. Postanowienie końcowe:
- w czasie zawodów obowiązuje obuwie i strój sportowy,
- na terenie obiektu sportowego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,
spożywania alkoholu oraz środków odurzających,
- organizator zapewnia strażacki poczęstunek oraz wodę mineralną,
- organizator zapewnia opiekę medyczną,
- organizator nie pokrywa kosztów przejazdu,
- organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne, które zostały pozostawione na
obiekcie sportowym lub zaginęły w czasie trwania zawodów,
- ostateczne rozstrzyganie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego
regulaminu należy do organizatora.

Patronat medialny:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

VI Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Jednostek OSP – Głowienka 2017
……………….., dnia………………2017 r.

Imię i Nazwisko…………………………., (miejscowość)……………………….
Tel do kontaktu……………………………….
Zapoznałem się z regulaminem

….………………………..
opiekun/trener
Nazwa drużyny:

Proszę wypełnić pismem drukowanym!

L.p.

Imię i Nazwisko

ROK URODZENIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Druk należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie (drogą elektroniczną) na adres:
leszko11@interia.pl do dnia 15 listopada 2017 r

