I Mistrzostwa
pracowników Uniwersytetu Śląskiego
w piłce siatkowej
pod honorowym patronatem JM Rektora UŚ

Katowice (rektorat), ul. Bankowa 12
14 marca 2019 r.

REGULAMIN
1. Organizator:
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
swfis@us.edu.pl, tel. 32 359-1997
Osoba odpowiedzialna: Adam Suchański, tel. 605-216-376

2. Termin:
Termin mistrzostw: 14 marca 2019 roku.

3. Miejsce:
Sale sportowe Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Bankowej 12 (bud. Rektoratu)
w Katowicach.

4. Uczestnictwo:
W mistrzostwach mogą wziąć udział wszyscy pracownicy Uniwersytetu Śląskiego a także
doktoranci Uniwersytetu Śląskiego.
W turnieju biorą udział drużyny złożone z minimum 6 osób (w tym minimum 2 kobiety), które
reprezentują poszczególne wydziały Uniwersytetu Śląskiego przy czym nie ma ograniczeń
dotyczących ilości wystawionych drużyn w ramach jednego wydziału.
Warunkiem przystąpienia drużyny do meczu jest udział co najmniej 2 kobiet równocześnie na
boisku bez możliwości zmiany na mężczyzn.

Uczestnicy turnieju dobrowolnie zgadzają się na:
a) przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia turnieju (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997r. Dz.
U. Nr 133 poz. 883 ze zm.),
b) publikację przez organizatora wizerunku uczestnika w dokumentacji fotograficznej i filmowej z
przebiegu turnieju na stronach internetowych organizatorów i w informacjach medialnych wyłącznie
na potrzeby promocji turnieju.

5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są tylko drogą mailową pod adresem swfis@us.edu.pl do dnia 8 lutego
2019r.
Zgłoszenie musi zawierać imiona i nazwiska zawodników, nr pracownika UŚ (w przypadku
doktorantów - nr indeksu). Prosimy o podanie Kierownika Drużyny wraz z kontaktem telefonicznym i
mailowym.

6. System rozgrywek:
Zakładamy gry eliminacyjne w systemie grupowym a następnie mecze o miejsca i finał. Mistrzostwa
rozgrywa się do dwóch wygranych setów, ewentualny trzeci set rozgrywany jest w systemie tiebreak do 15 punktów.
Za wygrane spotkanie zespół otrzymuje dwa punkty, za przegrane jeden punkt, za oddanie
spotkania walkowerem zero punktów. O kolejności miejsc w grupie decyduje kolejno: większa liczba
zdobytych punktów, przy równej liczbie punktów - wynik bezpośredniego spotkania, lepszy stosunek
setów, lepszy stosunek małych punktów.
Obowiązują przepisy PZPS i niniejszy regulamin.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek ze względu na liczbę
zgłoszonych drużyn.

