REGULAMIN
III WALENTYNKOWEGO TURNIEJU O „SERDUSZKO” WÓJTA
GMINY ŚWIDNICA
1. Cel:
-

integracja środowiska mieszkańców Gminy Świdnica poprzez sport,

-

kreowanie postaw sportowej rywalizacji

-

popularyzacja zdrowego stylu życia.

2. Organizator:
-

Gmina Świdnica

3. Termin i miejsce:
-

turniej odbędzie się 13 lutego 2022 roku o godzinie 10:00,

-

hala sportowa Świdniczanka

-

drużyna liczy, co najmniej 6 graczy plus max do 3 rezerwowych. Obowiązuje strój sportowy
i obuwie o jasnej podeszwie (halowe).

4. Uczestnictwo:
-

mieszkańcy

Gminy

Świdnica,

pracownicy

Urzędu

Gminy

Świdnica,

jednostek

organizacyjnych oraz pracownicy firm z terenu gminy Świdnica. Młodzież od lat 12.

5. System rozgrywek:
- w wyniku losowania drużyny dzielimy na dwie grupy A i B, w grupach mecze rozgrywane
są na zasadzie każdy z każdym,
-

gramy po dwa sety do 12 punktów (przewaga dwupunktowa), w przypadku remisu
rozgrywany jest tie-break do 7 punktów, który rozstrzyga o zwycięstwie w secie,

-

za wygrany mecz 2:0 drużyna zdobywa 3 punkty, za wygrany mecz 2:1 drużyna zdobywa
2 punkty, przegrana drużyna zdobywa 1 punkt, przy przegranej 0:2 drużyna nie otrzymuje
punktu.

-

o zajętym miejscu decydują: ilość zdobytych punktów, przy równej ilości punktów decyduje:
wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami, różnica setów większa ilość wygranych setów, przy jednakowej różnicy setów – stosunek małych punktów –
zdobytych do straconych, w przypadku remisu zwycięzcę wyłoni losowanie,

-

w przypadku gdy 3 i więcej drużyn osiągnie taka sama ilość punktów tworzy się małą tabelę
dla wyłonienia zwycięzcy grupy.

-

do półfinału awansują dwie drużyny z grupy, które uzyskały najwięcej punktów,

-

półfinały są rozgrywane według następującego rozkładu:
I drużyna z grupy A zagra z II drużyną z grupy B
I drużyna z grupy B zagra z II drużyną grupy A

-

Zwycięzcy półfinałów grają mecz o I miejsce, natomiast przegrani stoczą pojedynek
o III miejsce.

6. Zgłoszenia:
− warunkiem przystąpienia drużyny do rozgrywek jest zgłoszenie które powinno zawierać:
nazwę drużyny, ilość osób w drużynie, imię, nazwisko oraz numer kontaktowy kapitana.
− do udziału w turnieju dopuszczone zostaną tylko drużyny amatorskie
− zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 6 lutego 2022 roku w Urzędzie Gminy w Świdnicy,
pod numerem telefonu 519 654 698 lub mailowo: promocja@swidnica.zgora.pl
− maksymalna ilość drużyn – 8, decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Nagrody:
- drużyna, która zajmie I miejsce otrzyma Puchar oraz nagrodę „Serduszko” Wójta Krzysztofa
Stefańskiego,
- cztery drużyny, które awansują do półfinału otrzymają nagrody sportowe,
-

każda drużyna otrzyma pamiątkowy dyplom oraz statuetkę.

9. Postanowienia końcowe:
-

zawody odbywają się „zgodnie z przepisami” Polskiego Związku Piłki Siatkowej; sprawy
sporne rozstrzyga organizator i sędziowie,

-

wzięcie udziału w turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu
oraz przestrzeganiem regulaminu obiektu sportowego

-

organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia
zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,

-

dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w powyżej wymienionej
imprezie i promocji imprezy. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika.
Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania lub wycofanie

zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa
w turnieju. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie
wizerunku przez Organizatora, utrwalonego w dowolnej formie, w celu organizacji i promocji
imprez Organizatora. Zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez
zamieszczenie wykonywanych fotografii i filmów w relacji i materiałach oraz innych
wydarzeń organizowanych przez Organizatora. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest
ograniczona czasowo ani terytorialnie. Administratorem danych jest Gmina Świdnica
ul. Długa 38, 66-008 Świdnica. Pełna klauzula informacyjna dostępna jest u Organizatora
oraz na stronie www.swidnica.zgora.pl,
-

interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

-

koszty organizacyjne oraz nagród pokrywa Organizator.

