Regulamin imprezy
„Siatkarskie Mikołajki w Arenie”
1. Organizator
Klub Sportowy Arena Tomaszów Mazowiecki, ul. Strzelecka 24/26, 97-200 Tomaszów
Mazowiecki, e-mail: ks.arena@op.pl
2. Cel imprezy:
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
- promocja sportowej rywalizacji
- propagowanie siatkówki jako aktywnego spędzania czasu wolnego
3. Termin i miejsce imprezy:
06.12.2020 r., start. godz. 10.00 w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim.
4. Warunki uczestnictwa:
W imprezie mogą brać udział dzieci uczęszczające na zajęcia Akademii Siatkówki.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
5. Zasady rozgrywania imprezy „Siatkarskie Mikołajki w Arenie”
- Najważniejszą zasadą imprezy będzie rywalizacja według zasad „fair-play” i sportowego
ducha.
- W ramach imprezy zostaną rozegrane następujące konkurencje sportowe:
a) Turniej Singli Siatkarskich
b) Turniej Dwójek Siatkarskich
c) Siatkarski Tor Przeszkód
d) Trójbój Siatkarski
W „Siatkarskim torze przeszkód” biorą udział wszystkie chętne dzieci. Konkurencja będzie
rozgrywana w kategorii chłopców i dziewcząt. Trzy osoby z najlepszymi czasami w obu

kategoriach zostaną nagrodzone.
W „Trójboju siatkarskim” biorą udział wszystkie chętne dzieci. W ramach trójboju zostaną
rozegrane następujące konkurencje:
- mistrz odbicia na celność
- mistrz zagrywki
- mistrz odbić sposobem dolnym i górnym
Trzy najlepsze osoby w kategorii dziewcząt i chłopców zostaną nagrodzone upominkami.
„Turniej dwójek siatkarskich” - nie będzie podziału na kategorie, wszyscy zgłoszeni będą
grać wspólnie zgodnie z Przepisami Gry w Siatkówkę zatwierdzonymi przez PZPS:
- wymiary boiska 5 m x 4 m
- wysokość siatki 200 cm
- piłka rozmiar 4
- dopuszcza się wykonywanie zagrywki sposobem oburącz górnym, obowiązuje kolejność
zagrywki
- poszczególne mecze będą rozgrywane na czas – 7 minut.
Najlepsze 3 dwuosobowe drużyny zostaną nagrodzone.
„Turniej singli” - będzie rozegrany w dwóch kategoriach. Dla zaawansowanych i dla
początkujących. W kategorii dla zaawansowanych osoby, będą musiały odbić piłkę sposobem
dolnym lub górnym (dozwolona liczba odbić przez jedną osobę to trzy). W kategorii dla
początkujących będzie dozwolone łapanie i rzucanie piłki tzw. „rzucanka siatkarska” . W obu
kategoriach dozwolone będzie wykonywanie zagrywki sposobem oburącz górnym.
Najlepsze 3 osoby z każdej kategorii zostaną nagrodzone.
- wymiary boiska 4 m x 3 m
- wysokość siatki 200 cm
- piłka rozmiar 4
- poszczególne mecze będą rozgrywane na czas – 7 minut.

6. Postanowienia końcowe
- wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać do Organizatora
- wszelkie kwestie nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator
- powyższy Regulamin obowiązuje w dniu imprezy i na terenie jej rozgrywania
- organizator ma prawo do zmian Regulaminu podczas imprezy
- interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi
- organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny
- wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzenie upominkami
- uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęć, nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami, a w
szczególności: publiczne wykorzystanie zdjęć, utrwalenie i zwielokrotniony druk,
wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych przez Klub
Sportowy Arena Tomaszów Mazowiecki.

