
Regulamin
Mistrzostw Miasta Amatorów w Siatkówce

Tychy 9-10.12.2017 r.

I. Organizator. 

Organizatorem Mistrzostw jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach.
Współorganizatorem jest Tyski Klub Siatkarski.

II. Termin i miejsce.

Mistrzostwa odbędą się w dniach 9-10.12.2017 r. 
w Hali  Sportowej w Tychach ul. Piłsudskiego 20.
Rozpoczęcie:
  9.12.2017 – godz. 8.00 – 15.00 mecze grupowe, ćwierćfinały SZATNIE od godz. 7.30
10.12.2017 – godz. 8.30 – 14.00 – półfinały, finały SZATNIE od godz. 7.30

III. Warunki uczestnictwa.
W mistrzostwach mogą wziąć udział drużyny / max. 10 osób/, które zgłoszą
w terminie swój udział.
Uwaga: w mistrzostwach mogą wziąć udział zawodnicy nie zrzeszeni w PZPS
w obecnym sezonie 2016/2017 – dotyczy rozgrywek seniorskich od III ligi wzwyż oraz
rozgrywek juniorskich organizowanych przez PZPS.

IV. Zgłoszenia i opłaty.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 5.12.2017 r. do godz. 12.00
w biurze Zespołu ds. Sportu i Organizacji Imprez Tychy, ul. Piłsudskiego 12 lub
email: zgloszenia@mosir.tychy.pl
Informacji udziela Zespół ds. Sportu i Organizacji Imprez tel. 32/661 16 89

OPŁATA ORGANIZACYJNA OD DRUŻYNY – 100,00 zł płatna przelewem 
do 6.12.2017 na konto: Tyskiego Klubu Siatkarskiego, ul. Uczniowska 13/75 
Alior Bank Nr rach. 11 2490 0005 0000 4530 5348 1804 z dopiskiem „MMA Tychy”

Zgłoszenie powinno zawierać:
nazwę drużyny, nazwisko i imię przedstawiciela drużyny, telefon kontaktowy.
Szczegółowych informacji udziela Dział Organizacji Imprez tel. 32/661 16 89.
Skład drużyny wypełnia się w dniu zawodów. W przypadku niepełnego składu w pierwszym

dniu zawodów, można uzupełnić skład do 10-ciu w dniu następnym. Nie można zmieniać

pełnego składu w dniu następnym. 

V. System rozgrywek.
System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszeń.

VI. Nagrody.
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc wszyscy zgłoszeni zawodnicy otrzymają medale, dyplom dla
drużyny. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla wszystkich zgłoszonych zawodników w drużynie.

 VII. Postanowienia końcowe:
- zawodników obowiązują przepisy PZPS
- zawodnicy niepełnoletni mogą startować za pisemną zgodą rodziców, opiekunów,
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu
- w sprawach spornych, nie objętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny
  oraz organizator
- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni
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