
R E G U L A M I N 
X Turnieju Rzutów Za Trzy 

 
I. Organizator.  

Organizatorem Turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach. 
 

II. Termin i miejsce. 
Turniej odbędzie się w dniu 07.10.2018 r. - niedziela 
w Hali Sportowej MOSiR w Tychach ul. Piłsudskiego. 
Rozpoczęcie: ok. godz. 10.30 po losowaniu 

 

III. Warunki uczestnictwa. 
W turnieju  mogą wziąć udział zawodnicy nie zrzeszeni w PZKosz od co najmniej 1 ROKU – dotyczy 

rozgrywek seniorskich od III ligi wzwyż organizowanych przez SZKosz i PZKosz oraz zawodnicy którzy 
uczestniczyli w rozgrywkach centralnych PZKosz od ćwierćfinału i wyżej. 
 

IV. Zgłoszenia. 
 

Zgłoszenia przyjmowane będą do w dniu turnieju - 07.10.2018 r. w godz. 9.30 - 10.15 w Hali 
Sportowej MOSiR w Tychach ul. Piłsudskiego - wejście główne. 

Szczegółowe informacje: Zespół ds. Sportu i Organizacji Imprez  tel. 32/ 661 16 89 
 

V. System i sposób rozegrania turnieju. Kategorie. 
 

 2006 i mł. CH – piłka rozm 5 
 2006 i mł. DZ – piłka rozm 5 
 2003 - 2005 CH – piłka rozm 6 
 2003 - 2005 DZ – piłka rozm 6 
 2000 - 2002 CH – piłka rozm 7 
 2000 - 2002 DZ – piłka rozm 6 
 OPEN  MĘŻCZYŹNI – piłka rozm 7 
 OPEN KOBIETY – piłka rozm 6 

 

Rywalizacja odbywa się parami. 
Każdy uczestnik startuje - oddaje 10 rzutów z pięciu miejsc. PIĄTY i DZIESIĄTY celny rzut 

jest liczony za 2 pkt (będą piłki innego koloru), pozostałe celne za 1 pkt. 
Do ćwierćfinałów 10 rzutów należy oddać w przeciągu 35 sekund, w ćwierćfinałach i półfinałach 

w przeciągu 30 sekund, w finale w przeciągu 25 sekund. 
Para, która skończyła zbiera i ustawia piłki następnej parze. 
System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszeń i zostanie podany w dniu turnieju. 
 

VI. Nagrody 
Za miejsca I – III  - trofea sportowe i nagrody rzeczowe. 

 

Obowiązek informacyjny 
Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie:  
MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 

w celach związanych z udziałem w otwartych imprezach i są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 
lit. a RODO. Zgoda została wyrażona dobrowolnie i w każdym momencie może zostać odwołana. 
Skutkować to będzie przerwaniem uczestnictwa w imprezie. Odwołanie zgody może nastąpić 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie MOSIR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12 w 
godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie www.mosir.tychy.pl lub w 
trakcie trwania imprezy w Biurze Zawodów. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika 
tylko i wyłącznie z Ogólnego Regulaminu Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSIR Tychy. 
Odbiorcy danych osobowych są określeni w Ogólnym Regulaminie Imprez Sportowo – 
Rekreacyjnych MOSIR Tychy. 

 

http://www.mosir.tychy.pl/


KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ - ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 

 

Nazwisko uczestnika ………………………………………… Imię uczestnika …………………………………….. 

 

Imię, Nazwisko, telefon kontaktowy Opiekuna …………………………………………………………. 

 

„Oświadczam że jestem rodzicem/opiekunem prawnym, 

SYNA/CÓRKI …………………………….………………../data urodzenia ……………..…… którego/-ej stan zdrowia pozwala na udział 
w zawodach. Przyjmuję do wiadomości że udział wiąże się z zajęciami fizycznymi i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 

wypadkami odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych. Jednocześnie oświadczam że syn/córka startuje za naszą zgodą i naszą 
odpowiedzialność w imprezie sportowo-rekreacyjnej – TURNIEJ RZUTÓW ZA TRZY. Zapoznałem się z regulaminem imprezy oraz 
Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy i przyjmuję oraz akceptuję postanowienia. Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO 
(GDPR), do celów związanych z realizacją zadania oraz do realizacji celów statutowych MOSiR-u w Tychach i TKS-u Tychy. Zgadzam się 
także, aby dane syna/córki (nazwisko, imię, miasto, klub) pojawiły się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach oraz 
filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy. Zgadzam się/Nie zgadzam się*, aby wizerunek syna/córki* mógł być utrwalany na 
zdjęciach i filmach z wyżej wymienionych zajęć. Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy synowi/córce, jeżeli taka 
potrzeba zaistnieje”.  

 

data .......................,                            czytelny podpis rodzica/opiekuna............................................. 

 
 
 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY PELNOLETNIEJ 

 

Nazwisko uczestnika ………………………………………… Imię uczestnika …………………………………….. 

„Oświadczam, iż stan zdrowia pozwala mi na udział w zawodach. Przyjmuję do wiadomości że udział 
wiąże się z zajęciami fizycznymi i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami odniesienia 
obrażeń ciała oraz urazów fizycznych. Jednocześnie oświadczam że startuję na własną odpowiedzialność 
w zawodach – TURNIEJ RZUTÓW ZA TRZY. Zapoznałem się z regulaminem zawodów oraz Ogólnym 
Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy i przyjmuję oraz akceptuję postanowienia. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 
o Ochronie Danych Osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), do celów związanych 
z realizacją zadania oraz do realizacji celów statutowych MOSiR-u w Tychach i TKS Tychy. Zgadzam 
się także, aby moje dane (nazwisko, imię, miasto, klub) pojawiły się na liście zawodników publikowanej 
w internecie, mediach oraz filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy. Zgadzam się/Nie zgadzam 
się*, aby mój wizerunek mógł być utrwalany na zdjęciach i filmach z wyżej wymienionych zajęć. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy, jeżeli taka potrzeba zaistnieje”. 

 
 
data .......................,                                czytelny podpis............................................. 
 
  

 



VII. Postanowienia końcowe: 
 

 uczestnicy występują w strojach i obuwiu sportowym, w przeciwnym wypadku nie zostaną 
dopuszczeniu do udziału w turnieju, 

 każdy uczestnik przebiera się w szatni, ale swoje rzeczy przechowuje na trybunach. 
 uczestnicy 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 na trybunach, 


