Regulamin Beach BALS 2019
IX edycja Beach BALS to cyklu turniejów siatkówki plażowej rozgrywany w ramach
Brzeskiej Wakacjady - letnich zmagań dla dorosłych i młodzieży. Organizatorem jest Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu.
Beach BALS to cykl niezależnych od siebie 4 turniejów eliminacyjnych i turnieju Final Four.
Na podstawie osiągniętych wyników w turniejach eliminacyjnych zostaną wyłonione 4
najlepsze zespoły, które wezmą udział w Final Four – turnieju rozstrzygającym o tym, kto
wygra tegoroczną edycję ligi. Do ostatecznych wyników zaliczają się trzy najlepsze występy
poszczególnych drużyn w turniejach eliminacyjnych. Uczestnictwo w zawodach jest
bezpłatne.
Uczestnicy:
- kategoria open,
- 2 zawodników + ewentualny rezerwowy (w trakcie meczu nie można dokonywać zmian).
- jedna osoba może grać tylko w jednym zespole,
- w jednej drużynie w ciągu całego cyklu mogą zagrać maksymalnie 3 osoby,
- w Final Four mogą wystąpić tylko osoby, które zagrały w co najmniej jednym turnieju
eliminacyjnym.
System rozgrywek:
- dostosowany do liczby zgłoszonych zespołów, „Final Four” – półfinały (1 z 4, 2 z 3) oraz
mecze o 3. i 1. miejsce.
- drużyny, które nie zakwalifikują się do „Final Four” mają prawo gry w turnieju o „Mały
Puchar”.
- mecz rozgrywany jest do 2 lub 1 wygranego seta (w zależności od liczby zespołów –
decyzja należy do Organizatora).
Zgłoszenia:
- najpóźniej do czwartku przed zawodami (skład zespołu, miejscowość pochodzenia zespołu,
numer telefonu kapitana) – na adres mosir.sport@brzeg.pl
Miejsce:
- Stadion Miejski w Brzegu, ul. Sportowa.
Terminy (mogą ulec zmianie):
I turniej - 7 lipca (niedziela), godzina 15:00
II turniej - 28 lipca (niedziela), godzina 15:00
III turniej - 4 sierpnia (niedziela), godzina 15:00
IV turniej - 11 sierpnia (niedziela), godzina 15:00
FINAL FOUR – 18 sierpnia (niedziela), godzina 14:00

Na miejscu zawodów trzeba się zgłosić pół godziny przed ich rozpoczęciem w celu
weryfikacji, nie zweryfikowani uczestnicy nie wezmą udziału w zawodach.
Punktacja Grand Prix: 1. miejsce - 30 pkt.; 2. miejsce - 24 pkt.; 3. miejsce - 21 pkt.; 4.
miejsce - 18 pkt.; 5. miejsce - 16 pkt.; 6. miejsce - 14 pkt.; 7. miejsce - 12 pkt.; 8. miejsce - 10
pkt.; 9. miejsce - 8 pkt.; 10. miejsce - 7 pkt.; 11. miejsce - 6 pkt.; 12. miejsce - 5 pkt.; 13.
miejsce - 4 pkt.; 14. miejsce - 3 pkt.; 15. miejsce - 2 pkt.; 16. miejsce - 1 pkt.
UWAGA!!!
W rozgrywkach mogą brać udział wszyscy chętni i udział w nich jest dobrowolny. Osoby
niepełnoletnie mogą grać tylko po okazaniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna wg wzoru
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Drużyny i zawodnicy ubezpieczają się we
własnym zakresie i występują w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Udział w
zawodach jest jednoznaczny z oświadczeniem uczestnika, że jego stan zdrowia pozwala na
uczestnictwo w turnieju Beach BALS. Organizatorzy nie zapewniają napojów.
Udział w zawodach jest równoznaczny z dobrowolnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie
wizerunku w celach promocji na podstawie 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 – RODO).
Szczegóły na www.mosir.brzeg.pl
i pod numerem telefonu 513 791 044.
e-mail: mosir.sport@brzeg.pl

załącznik do regulaminu zawodów pn. Beach BALS

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
NA UDZIAŁ DZIECKA W IMPREZIE SPORTOWO-REKREACYJNEJ POD NAZWĄ
Beach BALS
ORGANIZOWANEJ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI W BRZEGU
W DNIU …………………2019 r.
Imię i nazwisko dziecka:
…………………………..…………………………………………………………………
Oświadczam, że:
1) zapoznałem (-łam) się z Regulaminem zawodów pod nazwą Beach BALS i akceptuję
wszystkie jego postanowienia, a w konsekwencji wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w
ww. zawodach,
2) brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje
dziecko w ww. zawodach.
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach i filmach
wykonanych w trakcie zawodów w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności
w materiałach reklamowych i na portalach internetowych Organizatorów, na zasadach
określonych w Regulaminie zawodów.

…………………2019 r.,
data

………………….......................................................
(czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

