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CHWIAŁKA OPEN 2016

Turniej siatkówki plażowej

Miejsce zawodów: ośrodek Chwiałka, POSiR, ul. Chwiałkowskiego 34 w Poznaniu,

Terminy zawodów: 
• 9.07.2016 r. (sobota), turniej par mieszanych, 

• 10.07.2016 r. (niedziela), turniej męski,

• 26.08.2016 r.(piątek), turniej par mieszanych,

• 27.08.2016 r. (sobota), turniej męski.

według harmonogramu określonego w § 2 ust. 7 regulaminu  CHWIAŁKA OPEN 2016.

Uczestnicy: kobiety i mężczyźni,

Organizator: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu.

Współorganizator:  Klub sportowy KS UAM Poznań.

REGULAMIN CHWIAŁKA OPEN 2016

§ 1

CELE ZAWODÓW

1. Popularyzacja wśród społeczności  miasta Poznania, a w szczególności społeczności dzielnicy Stare

Miasto, piłki siatkowej plażowej.

2. Popularyzacja  aktywnego  spędzania  wolnego  czasu,  z  uwzględnieniem  form  ruchu  na  podłożu

piaszczystym.

3. Promowanie zdrowego stylu życia.

4. Umożliwienie  i  prowadzenie  rywalizacji  pomiędzy  amatorskimi  drużynami  grającymi  w  piłkę

siatkową plażową.

5. Wyłonienie Mistrza wśród zgłoszony drużyn.

6. Promowanie,  budowanie  pozytywnego  wizerunku  miasta  Poznania  i  zaangażowanej  w  turniej

dzielnicy miasta Poznania.

§ 2

ORGANIZACJA TURNIEJU

 1. Organizator Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji:

1) czuwa nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek,

2) tworzy i czuwa nad przestrzeganiem terminarza i regulaminu,

3) rozstrzyga sprawy sporne i protesty.

 2. Decyzje Organizatora dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne.

 3. Oficjalna tabele, wyniki oraz zdjęcia z meczów, a także składy osobowe drużyn uczestniczących w

Turnieju  siatkówki  plażowej  „CHWIAŁKA OPEN 2016”,  dostępne będą na utworzonej  stronie  dla



wydarzenia na profilu FACEBOOK: Chwiałka Open 2016, o której mowa w § 3 ust 5 regulaminu.

 4. Mecze rozgrywane będą na 3 boiskach.

 5. Zawodnicy i zawodniczki będą grać w swoich topach bądź koszulkach zawodniczych (zalecany jest

jednolity strój sportowy).

 6. Identyfikacja odbywać się będzie poprzez kolorowe opaski.

 7. Formuła zawodów:

1) każdy z turniejów „CHWIAŁKA OPEN 2016”, tj. par mieszanych oraz mężczyzn rozgrywany

będzie formułą zależną od ilości zgłoszonych zespołów,

2) rozgrywki odbywać się będą systemem brazylijskim  wg przepisów Polskiego Związku Piłki

Siatkowej, tzn. wszystkie mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do  15 punktów

w secie, ewentualnie set trzeci decydujący również rozgrywany będzie do 15 punktów,

3) rozstawienie zespołów odbędzie się przez losowanie,

4) godziny spotkań koordynować będzie sędzia główny zawodów lub koordynator zawodów,

5) harmonogram zawodów dla obu kategorii turniejów: 

9:00 - odprawa techniczna i losowanie rozstawienia, 

9:30 – 16:00 mecze,

ok 16:10 - wręczenie pucharów i nagród.

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Formalne warunki uczestnictwa w „CHWIAŁKA OPEN 2016”: 

1) zgłoszenia drużyny do końca dnia poprzedzającego każdy z turniejów, na adres:

e-mail: chwialkaopen@posir.poznan.pl,

2) na miejscu  zawodów (na odprawie  technicznej)  podpisanie  oświadczenia  o  rozgrywaniu

zawodów na własną odpowiedzialność (oświadczenie przygotuje Organizator),

3) osoby niepełnoletnie muszą mieć zezwolenie na grę prawnego opiekuna oraz oświadczenia

o  rozgrywaniu  zawodów  na  własną  odpowiedzialność  podpisaną  również  przez  prawnego

opiekuna,

4) wpisowe zawodów wynosić będzie 30 zł od pary i uiszczane będzie w dniu zawodów przed

ich rozpoczęciem. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi lub przeniesieniu na inne imprezy

organizowane przez Organizatora.

 2. Uczestnicy:

1) uczestnikami  turnieju  siatkówki plażowej  „CHWIAŁKA  OPEN 2016" mogą być  kobiety  i

mężczyźni, bez ograniczeń wiekowych,

2) uczestnikami  nie  mogą  być  zawodnicy,  którzy  w  ubiegłym  lub  na  nadchodzący  sezon
posiadali/posiadają licencje zawodnika I ligowego i Plus Ligi,

3) uczestnikami  nie  mogą  być  zawodniczki,  które  w  ubiegłym  lub  na  nadchodzący  sezon

posiadały/posiadają licencje zawodniczki Orlen Ligi.



 3. Max. ilość drużyn w turnieju par mieszanych to 24 zespoły.

 4. Max. ilość drużyn w turnieju męskim to 24 zespoły.

 5. O  zamknięciu  listy/uczestnictwie,  decydować  będzie  termin  zgłoszenia  zespołu,  a  informacja  o

zamknięciu  listy  zgłoszeniowej  zostanie  zamieszczona  na  stronie

www.posir.poznan.pl/chwilkaopen/

§ 4

NAGRODY/POZOSTAŁE KWESTIE ORGANIZACYJNE

1. Nagrody finansowe dla każdego z turniejów, zarówno męskim jak i par mieszanych:

I miejsce 600 zł/zespół

II miejsce 400 zł/zespół

III miejsce 200 zł/zespół

2. Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych zespołów.

3. Organizator  każdemu  zawodnikowi  turnieju  zabezpiecza  posiłek  w  postaci  porcji  grillowej  oraz

wodę.

4. Za pierwsze trzy miejsca w każdym turnieju drużyny otrzymają puchary.

5. Po zakończeniu zawodów Organizator wręczy każdemu uczestnikowi  koszulkę okolicznościową lub

zawodniczą.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie  zawodników do turnieju  „CHWIAŁKA  OPEN  2016”  jest  jednoznaczne  z  akceptacją

regulaminu.

2. Uczestnicy  turnieju „CHWIAŁKA OPEN 2016” zobowiązani są do podpisania oświadczenia, zgody na

przetwarzanie  danych  osobowych,  w tym ich  udostępnienia  przez  POSiR  w celu  opublikowania

informacji o wynikach turnieju oraz na nieodpłatną publikację wizerunku.

3. Odprawa techniczna i losowanie odbędą się w dniu zawodów.

4. Obsługę  administracyjną  (zgłoszenia,  wyniki,  prowadzenie  tabeli  itp.)   prowadzić  będzie  sędzia

główny zawodów lub koordynator.

5. Organizator nie odpowiada za skutki kradzieży w trakcie turnieju „CHWIAŁKA OPEN 2016” (drużyny

zabezpieczają mienie we własnym zakresie).

6. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz  kradzieży, a

także nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe w czasie turnieju urazy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

8. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

ORGANIZATOR


