REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ „ECO SILESIA CUP 2018”
1. Organizatorami turnieju rozgrywanego w ramach „ECO SILESIA CUP 2018” jest Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Opolu ul. Barlickiego 13, 45-083 wraz z partnerem Energetyka Cieplna
Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu ul. Harcerska 15 oraz Calypso Fitness S.A., 02-801 Warszawa, ul.
Puławska 427.
2. Celem turnieju jest popularyzacja plażowej piłki siatkowej, sportu i aktywnego sposobu spędzania
wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży.
3. Turniej zostanie rozegrany w następujących terminach i miejscach:
Faza Eliminacyjna i finał będą rozgrywane na basenie letnim „Błękitna Fala” przy Placu Róż w Opolu w
terminach:
7.-8.07.2017 – godz. 10:00
21.-22.07.2017 – godz. 10:00
4.-5.08.2017 – godz. 10:00
12.08.2017 – godz. 10:00 – FINAŁ
4. Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmowane drogą elektroniczną na adres e- mail:
m.kozlowska@mosir.opole.pl do piątku poprzedzającego każdy z turniejów eliminacyjnych lub
bezpośrednio przed turniejem od godz. 9.00 do godz. 9.30. O godz. 9:30 nastąpi losowanie par
turniejowych.
5. Zawodnicy i zawodniczki startują na własną odpowiedzialność. Zawodnicy i zawodniczki nie mogą
mieć przeciwwskazań lekarskich do udziału w rozgrywkach.
6. Warunkiem udziału w turnieju jest potwierdzenie własnoręcznym podpisem oświadczenia dot.
warunków wzięcia udziału w turnieju oraz o zapoznaniu się z regulaminem.
7. Na etapie eliminacji warunkiem wzięcia udziału w turnieju jest wykupienie biletu wstępu na basen
„Błękitna Fala”. W finale turnieju opłaty za uczestnictwo nie obowiązują.
8. Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach: męskiej i damskiej.
9. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest ukończenie 15 roku życia.
10. W turnieju mogą wziąć udział zespoły dwu osobowe tej samej płci.

11. Turniej rozgrywany będzie w oparciu o „Oficjalne przepisy gry w siatkówkę plażową 2013-2016”
wydanymi przez PZPS zgodnie z międzynarodowymi regulacjami gry w siatkówkę plażową wydanymi
przez FIVB.
12. System rozgrywek uzależniony jest od liczby zgłoszonych drużyn (brazylijski lub grupowy) .
Decyzję o wyborze systemu rozgrywek dokonują przed każdym turniejem sędziowie i organizatorzy.
13. W przypadku dużej liczby uczestników przyjmuje się zasadę rozgrywania meczu do 1 wygranego
seta (do 21 lub 15 pkt.). W przypadku mniejszego zainteresowania turniejem mecze będą rozgrywane
do 2 wygranych setów. Decyzja dotycząca systemu rozgrywek podejmowana jest przez sędziów i
organizatorów.
14. We wszystkich turniejach zawodnicy zdobywać będą indywidualne punkty rankingowe wg.
następującego klucza:
a) 1 miejsce:
100 pkt;
b) 2 miejsce:
90 pkt.
c) 3 miejsce:
80 pkt;
d) 4 miejsce:
70 pkt;
e) Miejsca od 5-6:
60 pkt;
f) Miejsca od 7-8:
50 pkt;
g) Miejsca od 9-12: 40 pkt;
h) Miejsca od 13-16 : 30 pkt;
i) Miejsca od 17-24: 20 pkt;
j) Miejsca od 25-40: 10 pkt;
k) Miejsca od 41-….: 5 pkt;
15. Pierwszy turniej eliminacyjny (7.-8.07.2017) zostanie połączony z Grand Prix Opolszczyzny.
Warunkiem udziału w tym turnieju jest posiadanie licencji zawodnika plażowego, informacja o
kosztach i zasadach wykupu jednorazowej licencji w siedzibie OZPS.
16. W meczu finałowym wezmą udział:
a) W kategorii mężczyzn: zwycięskie pary z każdego turnieju pod warunkiem uczestnictwa w co
najmniej 2 turniejach eliminacyjnych każdego z zawodników tej pary) oraz kolejne pary zawodników z
rankingu (razem 8 drużyn).
b) W kategorii kobiet: 4 najlepsze pary według punktów rankingowych.
c) Pary finałowe mogą stanowić zawodniczki/zawodnicy, które/ którzy posiadają indywidualne punkty
rankingowe (decyduje suma punktów dwóch zawodników).
17. Organizator zapewnia:
a) 1 szt. Koszulki dla każdego uczestnika turnieju (wydawana przy pierwszej rejestracji);
b) Dla zespołów zajmujących miejsca od 1-3 w turniejach eliminacyjnych nagrody rzeczowe; w
turnieju finałowym medale i nagrody rzeczowe
c) Obsługę sędziowską;
d) Wodę dla uczestników.
18. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w przypadku stwierdzenia
wprowadzenia do gry zawodnika niezgłoszonego uprzednio na formularzu zgłoszeniowym lub w
przypadku gdy zawodnicy drużyny swoją grą lub zachowaniem utrudniają przeprowadzenie
zawodów.

19. Turniej odbywa się w oparciu o zasadę fair-play.
20. Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz do ewentualnych
zmian w regulaminie, a także do ewentualnego odwołania turnieju z przyczyn atmosferycznych, o
czym uczestnicy zostaną poinformowani oficjalnym komunikatem.
22. W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem-decyduje organizator i sędziowie.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO)
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole.
2. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych osobowych dostępne są w zakładce kontakt na stronie
mosir.opole.pl oraz pod adresem iod@mosir.opole.pl .
3. Dane przetwarzane są w celu przyjęcia zgłoszenia, organizacji i ogłoszenia wyników turnieju
„ECO SILESIA CUP 2018”. Zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu.
4. Bieżące wyniki oraz wyniki końcowe będą ogłaszane i publikowane w miejscu rozgrywek
turnieju oraz będą publikowane na stronach internetowych oraz portalach
społecznościowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu i jej
partnerów.
5. Twoje wyniki w rankingu zawodników zostaną usunięte w ciągu 1 miesiąca od zakończenia
turnieju. Informacje o zwycięzcach eliminacji i finału oraz zdjęcia z turnieju będziemy
przetwarzać, aż do wycofania Twojej zgody.
6. W ramach ogłaszanych wyników publikowane będą imiona i nazwiska graczy, zdjęcia z
turnieju oraz informacje o ilości zgromadzonych punktów.
7. Twoje dane mogą być także publikowane, w ten sam sposób, przez miasto Opole jako
informacje o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu oraz przez
Energetykę Cieplną Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu, jako partnera imprezy.
8. Dane mogą być też ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie
świadczonych dla nas usług w oparciu o odpowiednie umowy powierzenia. W szczególności
może to być nasz serwis IT, dostawcy usług hostingu lub partnerzy organizacyjni turnieju.
9. Twoje dane w zakresie wyników i wizerunku mogą być publikowane na portalach
społecznościowych, czyli także przetwarzane poza Unią Europejską. Wybrane przez nas portale
korzystają z mechanizmu Tarczy Prywatności UE-USA, który gwarantuje odpowiedni poziom
bezpieczeństwa danych osobowych.
10. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu
oraz prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Masz prawo cofnięcia wyrażonych zgód. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody w zakresie wizerunku spowoduje zaprzestanie
przetwarzania wizerunku. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych na potrzebę organizacji
turnieju może uniemożliwiać dalszy w nim udział.

