
XXV DNI PAPIESKIE
REGULAMIN

TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

o Puchar Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

II Memoriał Bogusława Żaloudika

1 Organizator
Organizatorem konkursu jest PKS w Kalwarii Zebrzydowskiej.

2 Termin
W dniu 21.05.2022 r. rozegrane będą turnieje w kategoriach:

(a) Trójki ”3” w godzinach 09:00 - 13:00.
(b) Czwórki ”4” w godzinach 09:00 - 13:00.
(c) Młodziczki - rozpoczęcie 13:30

W dniu 22.05.2022 r. rozegrany będzie turniej w kategorii:

(a) Open - rozpoczęcie 9:00 (Rozgrzewka od 8:30)

3 Miejsce
Hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14 (wejście od strony
parkingu na ul. Broniewskiego).

4 Cel turnieju

(a) Uhonorowanie ś.p. Bogusława Żaloudika, wybitnego siatkarza, reprezenta Polski oraz wieloletniego
trenera w Parafialnym Klubie Sportowym Św. Józef.

(b) Zapewnienie bezpiecznego i aktywnego spędzenia czasu wolnego.
(c) Krzewienie kultury fizycznej i popularyzacja piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży.
(d) Propagowanie zdrowego stylu życia.

5 Kategorie

(a) Trójki ”3”,
(b) Czwórki ”4”
(c) Młodziczki
(d) Open.

6 Zasady gry
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(a) Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową.
(b) Turniej rozgrywany będzie systemem „każdy z każdym” lub systemem grupowym w zależności od

liczby drużyn zatwierdzonych przez Organizatora.
(c) W czasie spotkań obowiązuje strój sportowy (obuwie, spodenki, koszulka lub dres).

7 Uwagi ogólne

(a) Organizator wyznacza Sędziego Głównego Turnieju.
(b) Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w czasie trwania rozgrywek.
(c) Uczestnicy rozgrywek rozgrywają mecze wyłącznie na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność

rodziców, prawnych opiekunów.
(d) Ubezpieczenie NW opłaca sobie (jeśli takiego nie posiada) uczestnik indywidualnie.
(e) Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników turnieju podczas rozgrywek.
(f) Wysłanie zgłoszenia na turniej jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie danych osobowych w celu

organizacji turnieju oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas rozgrywek, umieszczenie
zdjęć na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych i prasowych.

(g) Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.

8 Zgłoszenia

(a) Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego pod adresem
internetowym: https://tinyurl.com/MemorialZgloszenie

(b) Maksymalna liczba drużyn w kategoriach: minisiatkówka ”3”, ”4” oraz młodziczki wynosi 8 a w
przypadku kategorii OPEN 12

(c) W danej kategorii klub/szkoła mogą zgłosić jedną drużynę (chyba, że organizator ze względu na brak
wymaganej liczby zgłoszonych drużyn zadecyduje inaczej).

(d) O udziale drużyn w Memoriale decyduje kolejność zgloszeń.
(e) Zgłoszenia należy dokonać do dnia 16.05.2022 r.
(f) Udział w Memoriale jest bezpłatny.
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