REGULAMIN III OTWARTYCH MISTRZOSTW OSTROMECKA
W TRÓJKACH SIATKARSKICH – 16-17 IV 2011 r.
1. Organizatorem turnieju jest LKS OSTROMECKO
(www.ostromecko.republika.pl)
2. Turniej rozegrany będzie na sali gimnastycznej szkoły podstawowej w
Ostromecku na trzech boiskach o wymiarach ok. 8 x 8 m; w trakcie seta można
dokonać 3 dowolnych zmian
3. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do poniedziałku (włącznie) 11 IV e-mailem
(lukasz@bogmar.bydgoszcz.pl) lub SMS-em (697-572-256, 602-886-956);
zgłoszenie powinno zawierać nazwę zespołu, skład zespołu oraz telefon
kontaktowy.
4. Uczestnictwo - bez ograniczeń wiekowych. Turniej przewidziany jest zarówno dla
zespołów męskich (w drużynie mogą grać również kobiety), jak i dla zespołów
żeńskich
5. Nagrody pieniężne dla 3 najlepszych drużyn w kategorii żeńskiej: I m. – 400 zł, II
m. – 200 zł, III m. – 150 zł; w kategorii męskiej: I m. – 500 zł, II m. – 300 zł, III
m. – 200 zł
6. Wpisowe:
- 40 zł od drużyny żeńskiej
- 50 zł od drużyny męskiej
Drużyna składa się 3 lub 4 zawodników; wpisowe należy wpłacić najpóźniej przed
rozgrywkami lub przelewem (najpóźniej do 12 IV) na konto mbanku: 34 1140 2004
0000 3102 4933 2091

7. System rozgrywek zależeć będzie od ilości zgłoszeń: przy mniejszej ilości drużyn
rozegramy turniej jednodniowy (w sobotę) systemem „do dwóch przegranych”.
Przy większej ilości w sobotę rozegrane zostaną eliminacje w grupach.
8. Losowanie grup lub rozstawienie drabinek we wtorek 12 IV, o godz.19.00 w
szkole podstawowej w Ostromecku. Organizator zastrzega możliwość dokonania
rozstawień (w szczególności na podstawie wyników poprzednich mistrzostw
Ostromecka, Mistrzostw Torunia w Trójkach Siatkarskich oraz rozgrywek
ALSM, ALSK w Bydgoszczy)
9. Godzinowa rozpiska turnieju będzie dostępna na stronie internetowej w
czwartek 14 IV od godz. 22.00. Zespół zgłasza gotowość do gry na pół godziny
przed planowanym rozpoczęciem.
Telefony kontaktowe:
Łukasz Śliwiński - 602-886-956 - Łukasz Szempliński – 697-572-256
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników podczas
turnieju, nie odpowiada za skutki kradzieży w trakcje trwania turnieju, nie ubezpiecza zawodników i
zawodów. Kierownicy /kapitanowie/ zespołu mają obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju
oraz zapoznać z nim zawodników swojego zespołu. Organizator turnieju zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian w regulaminie.

