
Regulamin turnieju o Puchar Burmistrza miasta Ozorkowa  

„SummerOzo Cup 2018” 

1. Organizator 

Uczniowski Klub Sportowy UKS Ozorków, 95-035 Ozorków, Mielczarskiego 8/9 

2. Miejsce i termin  

a. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 maja 2018r 

b. Ilość zespołów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 

c. Turniej odbędzie się w dniu 09 czerwca 2018r (sobota), początek rozgrywania 

turnieju godzina 1000  Hala Sportowa, 95-035 Ozorków, Traugutta 2 

3. Cel turnieju 

Popularyzacja piłki siatkowej wśród dzieci i mieszkańców miasta Ozorkowa. 

Upowszechnianie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego 

4. Warunki uczestnictwa 

a. W turnieju uczestniczyć mogą zawodniczki z rocznika 2006 i młodsze 

b. Zespoły składają się z trzech zawodniczek plus jedna rezerwowa 

c. Wpisowe do rozgrywek 30zł od zespołu 

5. System rozgrywek 

a. System uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i ustalony zostanie 

przez organizatorów i przedstawiony trenerom/opiekunom w dniu 

rozgrywania turnieju 

b. Weryfikacja zespołów w dniu zawodów o godzinie 930 

c. Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS i przepisów mini siatkówki 

d. Wszelkie sporne sprawy rozstrzyga sędzia zawodów lub organizator turnieju 

e. Mecze sędziować będą osoby wyznaczone przez organizatora 

f. Każdy mecz rozgrywany będzie do dwóch setów do 15pkt, a w przypadku 

remisu rozstrzygać będzie trzeci set rozgrywany do 11pkt 

6. Obowiązki drużyn i zawodników 

a. Drużyny zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu 

b. Każda drużyna wyznacza swojego kapitana, który w sytuacjach spornych ma 

prawo wyjaśniania interpretacji sędziego 

c. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadać obuwie sportowe  

d. Każdy zawodnik ma obowiązek przestrzegania zasady fair play 

e. Udział zawodnika w turnieju jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na jego 

udział w zawodach przez rodziców/opiekunów oraz oświadczeniem iż 

zawodnik nie ma przeciwskazań medycznych do udziału w zawodach 

7. Nagrody 

Dla pierwszych trzech zespołów przewidziane są puchary, medale oraz dyplomy. Za 

pozostałe miejsca dyplomy 

Dla wszystkich uczestników przewidziane są drobne upominki 

8. Inne postanowienia 

a. Zawodnicy biorą udział na własną odpowiedzialność, organizator nie 

ubezpiecza zawodników od NNW 

b. Za rzeczy pozostawione  w szatniach i na terenie zawodów nie ponosi 

odpowiedzialności 

c. Za zniszczenia spowodowane na obiekcie sportowym odpowiadają zawodnicy 



d. W sprawach nieujętych w regulaminie należy skontaktować się z 

organizatorem 

9. Organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę 

10. OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA  

 


