ZARZĄDZENIE NR MOSIR.0110.31.2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie Regulaminu Grand Prix Łazisk Górnych w Siatkówce Plażowej - Mixty
Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2018r.; poz. 650).
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych wprowadza
§ 1.
Regulamin Grand Prix Łazisk Górnych w Siatkówce Plażowej - Mixty stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem postanowień niniejszego zarządzenia sprawuje
Menedżer Sportu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych.
§ 3.
Grand Prix Łazisk Górnych w Siatkówce Plażowej - Mixty będzie odbywać się
w Zespole Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych - Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy „Żabka”.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
mgr inż. Tadeusz Marszolik
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Załącznik nr 1 do zarządzenia

Regulamin Grand Prix Łazisk Górnych w Siatkówce plażowej- Mixty
I. Cel: Popularyzacja plażowej piłki siatkowej wśród mieszkańców Łazisk Górnych i okolicznych
miejscowości, wyłonienie najlepszej drużyny w Grand Prix Łazisk Górnych.
II. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych pod patronatem Decathlon
Mikołów.
III. Formuła i daty turniejów:
Grand Prix Łazisk Górnych w siatkówce plażowej składa się z trzech turniejów kwalifikacyjnych, ze
wspólną klasyfikacją zaliczaną do całego cyklu oraz turnieju finałowego decydującego o wynikach
końcowych Grand Prix.
17.06.2018 r. niedziela

– I turniej kwalifikacyjny

- godzina 10:00

01.07.2018 r. niedziela

– II turniej kwalifikacyjny

- godzina 10:00

08.07.2018 r. niedziela

– III turniej kwalifikacyjny - godzina 10:00

14.07.2018 r. sobota

– turniej finałowy

- godzina 10:00

IV. Miejsce rozgrywek: Zespół Obiektów Sportowo- Rekreacyjnych - Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy
„Żabka” ul. Sportowa 1, 43-170 Łaziska Górne.
V. Warunki uczestnictwa:
1. Kategoria turnieju: MIXTY.
2. W turnieju nie mogą uczestniczyć zawodnicy (dotyczy mężczyzn) grający w II lidze i wyżej
w sezonie 2017/2018 - będzie prowadzona weryfikacja.
3. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnego opiekuna.
4. Do rozgrywek może przystąpić każda drużyna, która w określonym terminie dokona zgłoszenia
oraz zakupi bilety wstępu na ośrodek w dniu rozgrywania zawodów.
5. Zapisy odbywać się będą mailowo na adres r.janecki@mosir.laziska.pl oraz telefonicznie.
Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia zgłoszenia drużyny do grand prix w siatkówce
plażowej – zgłoszenie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
6. W ramach zgłoszenia do turnieju przetwarzane są następujące dane osobowe:


imię i nazwisko uczestnika,



data urodzenia,



numer telefonu.
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7. Nieusprawiedliwiona nieobecność w dniu turnieju, po uprzednim zgłoszeniu się, skutkuje
dyskwalifikacją z cyklu 2018.
VI.

System rozgrywek:
1. W każdym turnieju system rozgrywek określa organizator w zależności od ilości zgłoszeń.
2. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń – maksymalnie 12 drużyn.
3. Turnieje będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS – Wydział Siatkówki Plażowej.
4. W każdym turnieju kwalifikacyjnym uczestnicy zdobywają punkty rankingowe.
5. Suma punktów uzyskanych w trzech turniejach kwalifikacyjnych decyduje o uczestnictwie
w turnieju finałowym.
6. Liczba punktów jaką można zdobyć w każdym turnieju przedstawia się następująco:
I

para

30 pkt

II

para

24 pkt

III

para

20 pkt

IV

para

16 pkt

V-VI

para

12 pkt

VII-VIII

para

8 pkt

IX-XII

para

4 pkt

7. W turnieju finałowym, który będzie rozgrywany systemem brazylijskim weźmie udział
8 najlepszych par z turniejów kwalifikacyjnych.
8. Każda para rozpoczyna turniej finałowy z zerowym dorobkiem punktowym.
9. Pierwszeństwo udziału w turnieju mają pary z największą liczbą punktów rankingowych
wyłonione na podstawie rankingu po trzech turniejach kwalifikacyjnych.
10. W razie kiedy pary z 8 miejsca będą mieć taką samą ilość punktów, decyduje kolejno:
a) udział w większej ilości turniejów kwalifikacyjnych;
b) wyższe miejsce (miejsca) w turnieju kwalifikacyjnym.
11. Nie ma obowiązku uczestnictwa we wszystkich trzech turniejach kwalifikacyjnych.
12. Wyniki w turnieju finałowym są równoznaczne z końcowymi wynikami Grand Prix.
VII. Postanowienia Regulaminowe:
1. Zawody siatkówki plażowej rozgrywane są zgodnie z polską wersją „Oficjalnych przepisów gry
w siatkówkę plażową 2015-2016”, wydanymi przez PZSP zgodną z międzynarodowymi
przepisami gry w siatkówkę plażową FIVB.
2. Wszystkie mecze w turniejach kwalifikacyjnych przy pełnej obsadzie 12 par rozgrywane są:
a) do jednego wygranego seta, każdy set rozgrywany jest systemem zapisu ciągłego (każda
zagrywka to punkt);
b) set rozgrywany jest do 21 punktów, z 2 punktami przewagi;
2
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c) w razie mniejszej liczby par, w turniejach kwalifikacyjnych o systemie rozgrywek decyduje
organizator.
3. Turniej finałowy rozgrywany będzie według następujących zasad:
a) do dwóch wygranych setów;
b) każdy set rozgrywany jest systemem zapisu ciągłego (każda zagrywka to punkt;
c) dwa pierwsze sety rozgrywane są do 21 punktów, z dwoma punktami przewagi;
d) trzeci, decydujący set rozgrywany jest do 15 punktów, z dwoma punktami przewagi;
e) przy mniejszej ilości zespołów o systemie gier decyduje organizator.
4. Każdy zespół ma prawo do jednej przerwy na odpoczynek w każdym secie.
5. W pierwszych dwóch setach po każdych 7-miu zdobytych punktach (punkty zdobyte przez jeden
zespół lub suma punktów zdobytych przez dwa zespoły) następuje zmiana stron boiska, zaś
w trzecim (decydującym) secie zmiana ta następuje po każdych 5-ciu zdobytych punktach.
6. Przerwa między setami trwa 1 minutę.
7. Organizator zapewnia 2 piłki meczowe, nie zapewnia piłek rozgrzewkowych.
VIII.

Obowiązki drużyn:
1. Terminowe stawienie się na zawody.
2. Posiadanie dokumentów tożsamości zawodniczek/zawodników.
3. Znajomość przepisów gry stosowanych podczas Grand Prix Łazisk Górnych w siatkówce
plażowej.
4. Sportowe zachowanie przed, w czasie i po meczach.
5. Podporządkowanie się decyzjom komisji sędziowskiej.

IX. Nagrody:
1. Zespoły zajmujące miejsca: 1 – 3 w turniejach kwalifikacyjnych otrzymują

pamiątkowe

statuetki i upominki.
2. Zespoły zajmujące miejsca: 1 – 3 w turnieju finałowym, otrzymują dyplomy, statuetki, nagrody
rzeczowe.
X. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje pod nr tel. 604544349 e-mail: r.janecki@mosir.laziska.pl
2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:
a) administratorem danych osobowych uczestników Turnieju Grand Prix w Piłce Plażowej jest
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych, ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska
Górne; NIP: 6351791846, REGON: 241049933.
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mosir.laziska.pl
c) celem przetwarzania jest udział w amatorskiej lidze tenisa ziemnego, realizacja obowiązku
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prawnego, tj. sporządzanie sprawozdań, zapewnienie bezpieczeństwa oraz rozpatrywanie
skarg - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. ; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na przekazanie danych
innym podmiotom oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
d) odbiorcami danych osobowych będą:
- pozostali uczestnicy turnieju (otrzymują oni tylko i wyłącznie imię i nazwisko przeciwnika
oraz numer jego telefonu)
- inni administratorzy (np. osoba fizyczna dostarczająca i aktualizująca stronę internatową
itp.).
e) dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, a w pozostałych przypadkach do
ustania przyczyn oraz do momentu odwołania zgody,
f) uczestnicy turnieju posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, czesiowego lub całkowitego usunięcia („prawo
do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie
g) uczestnicy turnieju mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
h) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne,
i) ponadto zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. każdy uczestnik Otwartego Singlowego Turnieju Kobiet
i Mężczyzn w Tenisie Ziemnym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
wizerunkowych do celów kontaktowych oraz budowania pozytywnego wizerunku
Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.
3. Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna
oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie do wglądu przez
organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw
nieszczęśliwych wypadków, a także rzeczy pozostawionych na obiekcie.
5. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Turnieju Grand Prix w
siatkówce plażowej.
6. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu zgłoszeniowym
przygotowanym przez organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
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8. Turnieje odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
9. Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy komisja sędziowska i organizator w dniu i na
miejscu zawodów stwierdzą brak możliwości rozegrania turnieju.
10. Wszelkie inne sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.
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Załącznik nr 1 do regulaminu

Łaziska Górne …………………..

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO GRAND PRIX
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
Zgłaszamy parę siatkarską w składzie podanym poniżej do Grand Prix Łazisk Górnych
w siatkówce plażowej
Lp.

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

Tel. kontaktowy

Podpis

1
2

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem i w pełni go akceptuję.
Podpisy………………………………………………….

Łaziska Górne ……..………………

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO GRAND PRIX
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
Zgłaszamy parę siatkarską w składzie podanym poniżej do Grand Prix Łazisk Górnych
w siatkówce plażowej
Lp.

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

Tel. kontaktowy

Podpis

1
2

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem i w pełni go akceptuję.
Podpisy………………………………………………….
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