Regulamin Turnieju Trzech Metali 2022
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I. Cel imprezy
•
•
•

popularyzacja gry w piłkę siatkową plażową,
propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
rywalizacja sportowa.

Impreza skierowana jest do amatorów gry w piłkę siatkową plażową.

II. Organizator
Volleyball Wrocław S. A., siedzibą we Wrocławiu, adres: al. Paderewskiego 35, 51-612
Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – rejestr przedsiębiorców - pod
numerem KRS: 0000265417, NIP 8971723314, REGON 020326855, kapitał zakładowy
w całości opłacony 366.800 zł, zwanym dalej „organizatorem”

III. Współorganizatorzy
1. SMS Olimp Oborniki Śląskie
2. MKS IgnerHome Volley Świdnica

IV. Patron Turnieju Trzech Metali
•
•

KGHM Polska Miedź S.A.
IgnerHome

V. Miejsce i terminy turniejów eliminacyjnych
Turniej Miedzi

turniej par męskich | 28 maja 2022 | Oborniki Śląskie, boiska OSiR
turniej par kobiet | 28 maja 2022 | Oborniki Śląskie, boiska OSiR

Turniej Miedzi będzie również turniejem Otwartych Mistrzostw Obornik w plażówce.
Turniej Srebra

turniej par męskich | 4 czerwca 2022 | Świdnica, boiska OSiR
turniej par kobiet | 5 czerwca 2022 | Świdnica, boiska OSiR

Turniej Złota

turniej par męskich | 18 czerwca 2021 | Wrocław, boiska przy SP 97
turniej par kobiet | 19 czerwca 2021 | Wrocław, boiska przy SP 97

Turniej Miedzi i Turniej Srebra
Weryfikacja zgłoszeń odbędzie się o godzinie 9:30 - 9:50. Odprawa techniczna zaplanowana
na jest na godzinę 10:00. Turnieje rozpoczynają się o godzinie 10:15, kończą ceremonią
wręczenia medali po zakończeniu ostatniego meczu.
Turniej Złota
Weryfikacja zgłoszeń odbędzie się o godzinie 8:30 - 8:50. Odprawa techniczna zaplanowana
na jest na godzinę 9:00. Turnieje rozpoczynają się o godzinie 9:15, kończą ceremonią
wręczenia medali po zakończeniu ostatniego meczu – dotyczy wszystkich turniejów
eliminacyjnych.

VI. Miejsce i termin rozegrania turnieju finałowego
Turniej finałowy zostanie rozegrany w dniach 2-3 lipca 2022 w kompleksie Morskie Oko we
Wrocławiu. Turniej kobiet i mężczyzn zostanie rozegrany równolegle, początek turnieju
w sobotę, 2 lipca od 9:00, kontynuacja (mecze półfinałowe i finałowe) w niedzielę, 3 lipca
od 9:00.

VII. Zasady i warunki uczestnictwa
1. Turnieje eliminacyjne składają się z trzech turniejów - zarówno w przypadku kobiet
jak i mężczyzn: Turnieju Miedzi, Srebra i Złota. W każdym turnieju przewidziano 16
miejsc (16 par).
2. Turnieje finałowe stanowią zwieńczenie cyklu Turnieju Trzech Metali 2022. Turnieje
finałowe (tak dla kobiet, jak i mężczyzn) planowane są na 16 par.
3. Trzy turnieje eliminacyjne wyłonią 15 najlepszych par, które zagrają w turnieju
finałowym. W przypadku mniejszej liczby par – turniej finałowy zostanie rozegrany
w mniejszej, niż planowano, obsadzie.
4. 16. para, niewyłoniona w eliminacjach, otrzyma tzw. Dziką Kartę, którą organizator
może przyznać parze niebiorącej udziału w eliminacjach. W przypadku rezygnacji
przez organizatora z możliwości przydziału Dzikiej Karty, karta ta należeć będzie do
kolejnej pary w rankingu.
5. Ranking turniejów eliminacyjnych powstanie w oparciu o przyznane punkty na
każdym z turniejów eliminacyjnych.
Punktacja:
1 miejsce 20 pkt
2 miejsce18 pkt
3 miejsce 16 pkt
4 miejsce 14 pkt
5 - 6 miejsce 12 pkt
7-8 miejsce 10 pkt
9-12 miejsce 8 pkt
13-16 miejsce 6 pkt
Ranking będzie publikowany na stronie www.volleywroclaw.pl
6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o kolejności zadecyduje:
- większa liczba rozegranych turniejów eliminacyjnych „Turnieju Trzech Metali”
- większa liczba wygranych meczów/setów/punktów
7. W każdym turnieju eliminacyjnym zarówno kobiet jak i mężczyzn limit zgłoszeń to 16
par. Za zgłoszoną parę uważa się parę, która wysłała zgłoszenie na maila oraz
dokonała wpłaty wpisowego.
8. Wpisowe od pary wynosi 60 zł, wniesione na rzecz Volleyball Wrocław S.A.. Zakupu
wpisowego można dokonać tylko za pomocą sklepu internetowego #VolleyWrocław
(www.volleywroclaw.pl/sklep). Wpisowe obowiązuje na turnieje eliminacyjne. Opłata
podlega zwrotowi tylko w przypadku odwołania poszczególnego turnieju.
9. Zapisu na turniej należy dokonać drogą mailową. Zgłoszenie należy wysłać na adres
k.janisz@volleywroclaw.pl. W zgłoszeniu należy napisać dane: imię i nazwisko obu
osób oraz numer PESEL, a także wskazać kapitana drużyny wraz z numerem
kontaktowym. Po wpłaceniu wpisowego – zgłaszający otrzyma potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia. W przypadku zgłoszeń do turniejów eliminacyjnych decyduje
kolejność wykupienia wpisowego i to ona jest podstawą do ustalenia drabinki
turniejów. UWAGA! Sugerowana płatność przez system Tpay.

10. Zapisy trwają:
-od poniedziałku 23.05.2022 do czwartku 26.05.2022 do 16:00 na Turniej Miedzi
-od poniedziałku 30.05.2022 do czwartku 02.06.2022 do 16:00 na Turniej Srebra
-od poniedziałku 13.06.2022 do czwartku 16.06.2022 do 16:00 na Turniej Złota
11. W turniejach mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat, w przypadku osób
niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców. Pisemna zgoda opiekunów prawnych
(obejmująca zgodę na udział w Turnieju i rozpowszechnianie wizerunku na zasadach
określonych w regulaminie) wymagana jest do przekazania organizatorom w dniu
zawodów.
12. Każda drużyna składa się z 2 zawodników. W każdym turnieju eliminacyjnym można
zagrać w innej konfiguracji par. Ranking tworzony będzie indywidualnie. Przed
turniejem finałowym zgłosić należy w jakiej parze zagra dany zawodnik/zawodniczka.
Do turnieju finałowego dopuszczone zostaną osoby, które zagrają w przynajmniej
jednym turnieju eliminacyjnym (z wyjątkiem Dzikiej Karty).
13. W turniejach eliminacyjnych obowiązują dowolne stroje sportowe, mile widziane
byłyby jednolite dla pary. Podczas turnieju finałowego obowiązują stroje jednolite,
dostarczone przez organizatora turnieju.
14. W związku z sytuacją epidemiczną Organizator prosi o udział osoby zdrowe. W
przypadku jakichkolwiek przeciwskazań – należy pozostać w domu. Organizator
zapewni pomiar temperatury ciała uczestników oraz płyn dezynfekcyjny. Uczestnicy
przed startem zawodów zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o uczestnictwie
w turnieju.
15. Zgłoszenie jest równoznaczne z udzieleniem zgody Organizatorom na utrwalanie
i rozpowszechnianie wizerunków uczestnika Turnieju utrwalonych w trakcie trwania
wydarzenia do celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych. Organizatorowi
przysługuje prawo do wykorzystania wizerunku w dowolnie wybranym przez
Organizatora medium, przez czas nieograniczony z zastrzeżeniem poszanowania
dóbr osobistych osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany.

VI. System rozgrywania turnieju
1. Mecze będą rozgrywane systemem „brazylijskim” na 16 par (dwie porażki eliminują
z turnieju), zgodnie zasadami gry w piłkę siatkową plażową. W przypadku mniejszego
zainteresowania drabinka może ulec zmianie - na 12 lub 8 par.
2. Rozstawienie w drabince turniejowej będzie zależne od daty zaksięgowania wpłaty.
3. Każdy mecz składa się z dwóch setów rozgrywanych do 15 punktów, z dwoma
punktami przewagi. W przypadku tie-breaka – do 11 pkt, również z dwoma punktami
przewagi.
4. W przypadku odniesienia kontuzji wykluczającej udział zawodnika z dalszej części
meczu lub turnieju, zespół uznaje się za zdekompletowany, a zespołowi przeciwnemu
przyznaje się punkty potrzebne do wygrania meczu. Zespół zdekompletowany
zachowuje zdobyte punkty.
5. Zespół, który nie stawi się na boisku w wyznaczonym przez sędziego czasie
przegrywa mecz walkowerem z wynikiem 0:2 (0:15, 0:15)

Rysunek 1. Diagram rozgrywania meczów w piłce plażowej przy założeniu 16 par biorących udział w turnieju

VII. Nagrody
1. Dla zwycięzców turniejów eliminacyjnych czekają pamiątkowe medale
2. Dla zwycięzców turnieju finałowego przewidziano nagrody finansowe, w kategorii
kobiet i mężczyzn:
a. I miejsce: 1000 zł / para
b. II miejsce: 600 zł / para
c. III miejsce: 400 zł / para
3. Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia puli nagród.

VIII. Ocena zawodów
1. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie związanych z systemem
rozgrywania turniejów (i innych) decydują Organizatorzy i sędziowie,
2. Wyłącznie Organizatorom i sędziom przysługuje prawo do rozstrzygania sytuacji
spornych i zgłaszanych reklamacji podczas trwania turniejów.
3. Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany regulaminu i decyzyjności w kwestiach
spornych.

IX. Sprawy różne
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w czasie
turniejów. Podczas Turnieju opiekę medyczną nad uczestnikami stanowić będą
fizjoterapeuci pracujący zawodowo dla Organizatora - Volleyball Wrocław S. A.

2.
3.
4.

4.
5.
6.

7.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników Turnieju,
w tym utratę pozostawionych rzeczy, zgubienia lub zniszczenia rzeczy.
Organizator może odwołać poszczególny turniej ze względów bezpieczeństwa (np.
ekstremalne warunki atmosferyczne)
Organizator zabezpiecza wodę dla uczestników każdego z turniejów, w wybranych
lokalizacjach zapewniona będzie „kranówka”.
Organizator zapewnia sędziów zawodów – kwalifikowanych sędziów DZPS.
Organizator zapewnia sędziów – w turniejach eliminacyjnych: jeden sędzia na boisko,
w turnieju finałowym: dwóch sędziów na boisko.
Organizator zapewnia piłki meczowe, nie zapewnia piłek na rozgrzewkę
Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na Turniej
Ewentualne ubezpieczenie NNW zawodnicy muszą zawierać na koszt własny. Przed
uczestnictwem w Turnieju – Uczestnik wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia, w
przypadku osób niepełnoletnich – opiekun prawny.
W sprawach dotyczących turniejów Organizator wyznacza do kontaktu: Krystian
Janisz, k.janisz@volleywroclaw.pl, tel. 791-191-413

ZAŁĄCZNIK „KLAUZULA INFORMACYJNA”
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator: Volleyball

Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy al. Paderewskiego 35, 51-612
Wrocław, 50-541 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia
– Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego – rejestr przedsiębiorców - pod numerem KRS: 0000265417, NIP
8971723314, REGON 020326855, kapitał zakładowy 366.800,00 zł w całości
opłacony.
2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, PESEL,
, informacje o stanie zdrowia zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt
IX.6., wizerunek utrwalony w ramach materiałów informacyjno – promocyjnych
Turnieju oraz adres e-mail.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia
udziału i przeprowadzenia turniejów eliminacyjnych „Turnieju Trzech Metali”
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia
udziału w Turnieju
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych czynności
związanych z organizacją Turnieju Trzech Metali – art. 6 ust. 1 lit. b) oraz na
podstawie art. 6 ust.1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (dalej: RODO).
5. Dane osobowe będą przetwarzanie również dla realizacji prawnie
usprawiedliwionych celów administratora danych w postaci dochodzenia
roszczeń i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
6. Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
a) upoważnionym współpracownikom i podwykonawcom administratora
danych, w tym w szczególności zaangażowanym w organizację i
przeprowadzenie turnieju,
b) Współorganizatorom
c) dostawcom systemów informatycznych i usług hostingowych,

d) przedsiębiorcom świadczącym usługi prowadzenia oraz badania ksiąg
rachunkowych Administratora,
e) kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Administratora,
f) przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie archiwizacji oraz
niszczenia dokumentów.
7. Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania Turnieju oraz po jego
zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie
przedawnienia roszczeń.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na zasadach
opisanych w art. 15-19 RODO oraz prawo do przenoszenia danych, tj.
otrzymania zestawu danych w powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO,.
9. W przypadku przetwarzania danych w prawnie usprawiedliwionych celach
Administratora, przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
10. Dane
osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane w celach
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
11.Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

