
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet z OPEC Gdynia o 3 Puchary 

5-6 października 2019 roku w CKZiU nr 2 ul. Płk. Dąbka 207 

Regulamin uczestnictwa 

1. Pomysłodawcą Turnieju jest Prezes OPEC Gdynia Pan Janusz Różalski. 

2. Organizatorami Turnieju są: OPEC Gdynia, CKZiU nr 2, Janina Wasylka i dr Jarosław Kłodziński. 

3. Organizatorem merytorycznym jest UKS Gdyńska Akademia Siatkówki oraz Prezes Klubu phd. Karol Ciemiński.  

4. Patronat honorowy – Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek. 

5. Fundatorzy pucharów: Prezydent Gdyni, Prezes OPEC Gdynia, Przewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta Gdyni. 

6. Celem Turnieju jest popularyzacja: piłki siatkowej, aktywnej formy spędzania czasu wolnego , zdrowego stylu życia. 

7. Rozpoczęcie turnieju o godz. 10.00, weryfikacja zespołów od 9.30 do 9.45 

8. Prawo startu mają drużyny zorganizowane (min. 6 os.) w kategorii wiekowej młodziczka, kadetka lub juniorka. 

9. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie na adres gdynskaakademiasiatkowki@gmail.com do dnia 01.10.2019 r. 

10. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami sportowymi PZPS. Obowiązuje obuwie sportowe. 

11. System gier: dwie grupy po 3 zespoły – każdy z każdym, półfinały oraz mecze o miejsca. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności: z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia,  za rzeczy pozostawione w 

szatni, uszkodzenia sprzętu i odzieży lub ich kradzieży. 

13. Mecze rozgrywane są wg zasady Fair Play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania. 

14. Na terenie hali sportowej obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych. 

15. Nieprzestrzeganie regulaminu lub przepisów spowoduje dyskwalifikację zawodnika lub drużyny z rozgrywek. 

16. Kapitan jest zobowiązany zapoznać drużynę z niniejszym regulaminem. 

17. Za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada cały zespół drużyny.  

18. Mecze będą sędziowane. Z sędzią rozmawia wyłącznie kapitan drużyny. Drużyna nie wpłaca wpisowego. 

19. Udział w Turnieju jest dobrowolny. Grasz na własne ryzyko. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. 

20. Organizatorzy nie zapewniają napojów ani wyżywienia. 

21. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, finansowej za zdarzenia losowe uczestnika. 

22. Uczestnik, jeśli uzna za stosowne powinien wykupić ubezpieczenie OC, NW, NNW i KL. 

23. Uczestnik Turnieju dostosowuje się do poleceń Organizatorów i w pełni akceptuje jego Regulamin. 

24. Drużyna będzie dbać o bezpieczeństwo własne i innych Uczestników. Zwierzaki kochamy, ale zostają w domu. 

25. Oświadczamy, że jesteśmy w pełni zdrowia fizycznego i psychicznego. Zabieramy dowody tożsamości. 

26. Członkowie drużyny wyrażają zgodę na przetwarzanie jej danych na potrzeby związane z Turniejem. 

27. Każdy członek drużyny wyraża zgodę na publikację wizerunku w social mediach, foto i filmach na czas nieokreślony. 

28. Nagrody: za 1,2, 3 miejsce: puchar, statuetki, medale, upominki. 

 

                                                                                                                                         Ze sportowym pozdrowieniem    

                                                                                                                                                 Organizatorzy Turnieju 

 

 

            Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni z internatem kształci w zawodach: 

Fryzjer, projektant fryzur, krawiec, projektant mody, handlowiec, kucharz, budowlaniec, jubiler i wielu innych 

 

mailto:gdynskaakademiasiatkowki@gmail.com

