
REGULAMIN
Halowego Turnieju Piłki Siatkowej

o Puchar Dyrektora OSiR
Gołdap, dnia 07.12.2019 r.

 
I. Organizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

II. Cel zawodów:
Popularyzacja siatkówki wśród społeczeństwa; wyłonienie najlepszej drużyny turnieju; promowanie
zdrowego trybu życia.

III. Miejsce i termin rozgrywanych spotkań: 
7 grudnia 2019 (sobota), godz. 9:00, hala sportowa OSiR Gołdap ul.Partyzantów 34A

IV. Uczestnictwo:
1. Turniej przeznaczony jest dla drużyn amatorskich.
2. Uczestnikami Turnieju mogą być wyłącznie amatorzy, tzn. osoby niezgłoszone do rozgrywek
w sezonie 2019/2020 przez OZPS i PZPS (we wszystkich kategoriach rozgrywkowych PZPS).
3. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie u organizatora listy zawodników (w dniu turnieju)
4. W skład zespołu może wchodzić min. 6, a maks. 10 zawodników.
5. Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
6.  Drużyna  winna  mieć  jednego  kapitana,  który  odpowiada  za  kontakt  z  organizatorem  oraz
za zawodników podczas turnieju.
7. Każda drużyna musi posiadać swoją nazwę.

V. Zasady gry:
1. System rozegrania spotkań przedstawiony jest na stronie www.osirgoldap.pl 
2. Losowanie grup odbyło się w biurze OSiR w dniu 3.12.2019 r.
3. Mecze rozgrywane są na dwóch boiskach jednocześnie.
4. O kolejności w grupie decydują odpowiednio:
a. Liczba punktów (zwycięstwo – 2 pkt, przegrana w tie-breaku – 1 pkt, przegrana – 0 pkt) 
b. Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych. 
c. Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych.
d. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych w ust. a, b i c nadal nie można ustalić kolejności
o wyższej pozycji w tabeli decydują mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
5.  Mecz  w  grupie  rozgrywany  jest  do  dwóch  wygranych  setów  (każdy  do  15  pkt.),  w  razie
konieczności rozgrywany jest trzeci set (do 15 pkt.). Mecze o miejsca I – II oraz III – IV rozegrane
zostaną do dwóch wygranych setów do 25 pkt., a w razie konieczności rozegrany zostanie trzeci set
do 15 pkt. Mecze o miejsca V – VIII rozegrane zostaną do 15 pkt.
6. W trakcie każdego seta drużynie przysługuje jedna 30 sekundowa przerwa na życzenie.

http://www.osirgoldap.pl/


7.  W czasie  trwania  zawodów prawo zwracania  się  do  sędziego ma tylko  i  wyłącznie  kapitan
drużyny.
8. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPS.

VI.     Zapisy:  
Zgłoszenia  drużyn  do  turnieju  odbywały  się  drogą  elektroniczną  na  adres  e-mail
zawody@osirgoldap.pl 

VII. Nagrody:
Dla wszystkich drużyn przewidziane są puchary, dla najlepszego zawodnika turnieju statuetka.

VIII.     Postanowienia końcowe:  
1. Każda drużyna jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania powyższego regulaminu.
2. Organizator ubezpiecza zawody oraz zapewnia podstawową opiekę medyczną.
3. Za rzeczy zagubione podczas turnieju organizator nie odpowiada.
4. Dopuszczalna jest gra tylko w miękkim obuwiu. Nie można grać w obuwiu o czarnej podeszwie
pozostawiającej ślady na nawierzchni sali sportowej.
5.  Drużyna i  jej  zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone
przez jej zawodników podczas turnieju.
6.  Organizatorzy  informują,  że  na  terenie  obiektu  obowiązuje  całkowity  zakaz  palenia  tytoniu
i spożywania alkoholu.
7.  Zawodnicy  będący  pod  wpływem  alkoholu  lub  innych  środków  odurzających  nie  zostaną
dopuszczeni do rozgrywek.
8.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo do  dokonywania  zmian  oraz  ostatecznej  interpretacji
regulaminu i zasad gry.
9. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. obowiązującego od dnia 25 maja 2018 (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych od Uczestników i  zwycięzców Rozgrywek

jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi z siedzibą przy ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap.  
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania

danych  osobowych,  z  którym  można  skontaktować  się  za  pośrednictwem  adresu  e-mail:
iod@egoldap.pl 

3. Uczestnicy Rozgrywek przystępując do nich wyrażają zgodę na bezterminowe przetwarzanie
przez Administratora następujących danych osobowych: imię, nazwisko oraz wizerunek. 

4. Uczestnicy  Rozgrywek  przyjmują  do  wiadomości,  że  podanie  wyżej  wymienionych  danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w Rozgrywkach.  

5. Dane   osobowe   Uczestników   i   zwycięzców   będą   przetwarzane   w   celu  organizacji
i przeprowadzenia Rozgrywek na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jedynie w celu
i  zakresie  niezbędnym do  wykonania  zadań  Administratora  danych  osobowych  związanych
z realizacją Rozgrywek i zadań statutowych a także w celach marketingowych i promocyjnych
(art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

6. Uczestnik przystępując do Rozgrywek wyraża nieodpłatną zgodę na publikację swoich danych
osobowych, w tym osiągniętych wyników a także wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego
wizerunku  utrwalonego  jakąkolwiek  techniką  na  wszelkich  nośnikach  (w  tym  w  postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi na potrzeby
przeprowadzenia Rozgrywek, w celach informacyjnych i promocyjnych a w szczególności do
zamieszczenia w/w na stronach internetowych Organizatora. 
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7. Dane  osobowe  Uczestników,  będą  przetwarzane  i  używane  przy  zachowaniu  zasad
obowiązującego prawa. 

8. Osoby małoletnie (które nie ukończyły 16 roku życia) by wziąć udział w Rozgrywkach powinny
posiadać zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w Rozgrywkach.  

9. Dane  osobowe  Uczestników  Rozgrywek  (wraz  z  wynikami  i  wizerunkiem)  mogą  zostać
przekazane  mediom  (w  szczególności  lokalnym),  współorganizatorom,  sponsorom,
z zastrzeżeniem ust. 6. 

10.Każdemu  Uczestnikowi  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  jego  danych  osobowych,  ich
sprostowania, usunięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem)  lub  ograniczenia  przetwarzania  lub
wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania,  a  także  prawo  do  przenoszenia  danych
i wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11.Organizator Zawodów zapewnia poufność danych osobowych Uczestników (z zastrzeżeniem
postanowień ust. 9).

                                                                                                                                    ORGANIZATOR


