REGULAMIN
OTWARTYCH MISTRZOSTW CZĘSTOCHOWY
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
1. Organizatorem imprezy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Częstochowie.
2. Turniej będzie rozgrywany na 2 boiskach zlokalizowanych na basenie
przy ulicy Dekabrystów 45.
3. Terminy turniejów: 8 sierpnia - pary mieszane
9 sierpnia - kobiety
29 - 30 sierpnia - mężczyźni
Początek wszystkich turniejów zaplanowany jest na godzinę 9.00

Zasady uczestnictwa
1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Badania lekarskie uczestnicy
przeprowadzają we własnym zakresie.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane w Hali Polonia pokój nr 123 oraz pod numerem
telefonu 034 372 26 33. Termin zgłoszeń upływa na dzień dni przed każdym
turniejem (7 sierpnia turniej kobiet i par mieszanych, 28 sierpnia turniej
mężczyzn).
W zgłoszeniu należy podać imiona, nazwiska, telefon kontaktowy oraz dokładne
daty urodzenia zawodników i zawodniczek.
Osoby niepełnoletnie dodatkowo dostarczają zgodę rodziców, bądź prawnych
opiekunów na udział w turnieju.
3. Ilość drużyn jest nieograniczona.
4. Zawodnik musi posiadać przy sobie dokument tożsamości.
5. Wpisowe do każdego turnieju wynosi 25zł. od pary. W przypadku turnieju mikst-ów
gdy kobieta z pary występuje również w mistrzostwach kobiet, wpisowe dla pary
wynosi 15zł.

Zasady rozgrywek
1. System rozgrywek uzależniony jest od ilości uczestników.
2. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową PZPS.
Wysokość siatki przy grach mieszanych organizatorzy ustalają na 2,34m.
3. O ewentualnym rozstawieniu par (na podstawie zeszłorocznych wyników)
zadecyduje organizator przed losowaniem.

Postanowienia końcowe
1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem turnieju.
2. Mecze będą rozgrywane równolegle na dwóch boiskach.
3. System rozgrywek zależeć będzie od ilości zgłoszeń.
4. Uwagi kapitanów dotyczące nieprawidłowości organizacyjnych, sędziowania itp.
należy niezwłocznie zgłaszać organizatorom.
5. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu oraz przepisów gry organizator
zawodów w porozumieniu z sędzią głównym ma prawo do weryfikacji wyniku meczu
lub dyskwalifikacji drużyny z rozgrywek.
6. Za rzeczy zgubione przez zawodników w czasie turnieju organizator nie odpowiada.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do dokonywania zmian oraz ostatecznej
interpretacji regulaminu i zasad gry.
8. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.

