
 

 

REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH 

AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2016 

 
 

I. Cel imprezy: 
- turniej zorganizowany w celu uatrakcyjnienia wolnego czasu dla młodzieży spędzającej ferie zimowe w mieście, 

- popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa jako formy aktywności ruchowej. 

 

II. Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Żorach, Kurkowe Bractwo Strzeleckie 

 

III. Termin i miejsce: 
18.02.2016 – Strzelnica Pneumatyczna os. 700 lecia 

początek zawodów godz. 9.30 

 

IV. Zgłoszenia: 
- w dniu zawodów 30 minut przed rozpoczęciem zawodów 

 

V. Uczestnictwo: 
- kat. szkoły podstawowe, gimnazja. 

 

UWAGA! - Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest: 
- właściwe wypełnienie karty uczestnictwa, 

- obowiązek posiadania pisemnej zgody rodziców (opiekuna prawnego) na udział w turnieju, 

- obowiązek posiadania legitymacji szkolnej, 

- obowiązek posiadania obuwia i stroju sportowego, 

- podpisanie oświadczenia - uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (ubezpieczenie NNW we 

własnym zakresie). 

 

VI. Nagrody: 
 - dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymują zespoły za zajęcie miejsca I, II, III. 

 

VII. Sposób przeprowadzenia zawodów: 
- harmonogram turnieju zostanie ustalony w dniu zawodów po zamknięciu listy zgłoszeń. 

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

- organizator zapewnia, obsługę sędziowską, medyczną, 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, 

- podczas trwania turnieju obowiązuje Regulamin Korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej, 

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu, 

- w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator, 

- za szczególnie niesportowe zachowanie się (zachowanie określa sędzia oraz organizator) podczas meczu, przed 

i po meczu organizator może podjąć decyzję o natychmiastowej dyskwalifikacji zawodnika/ów, jak również 

może podjąć decyzję o całkowitym zakazie wstępu na halę sportową podczas turniejów organizowanych w 

ramach Akcji Zima 

 
 
 
 

 

 



 

 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2016 

 
 

I. Cel imprezy: 
- turniej zorganizowany w celu uatrakcyjnienia wolnego czasu dla młodzieży spędzającej ferie zimowe w mieście, 

- popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej jako formy aktywności ruchowej. 

 

II. Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Żorach 

 

III. Termin i miejsce: 
16.02.2016 - Hala Sportowa ul. Folwarecka 10, 

początek zawodów godz. 14.00 

 

IV. Zgłoszenia: 
- w dniu zawodów 30 minut przed rozpoczęciem zawodów 

 

V. Uczestnictwo: 
- drużyny składające się z 5 zawodników + 2 rezerwowych  

- kat. szkoły gimnazjalne (rocznik 2000 i mł.) 

 

UWAGA! - Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest: 
- właściwe wypełnienie karty uczestnictwa, 

- obowiązek posiadania pisemnej zgody rodziców (opiekuna prawnego) na udział w turnieju, 

- obowiązek posiadania legitymacji szkolnej, 

- obowiązek posiadania obuwia i stroju sportowego, 

- podpisanie oświadczenia - uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (ubezpieczenie NNW we 

własnym zakresie). 

 

VI. Nagrody: 
 - dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymują zespoły za zajęcie miejsca I, II, III. 

 

VII. Sposób przeprowadzenia zawodów: 
- system oraz czas gry zostanie ustalony w dniu zawodów po zamknięciu listy zgłoszeń. 

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

- organizator zapewnia, obsługę sędziowską, medyczną, piłki do gry, 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, 

- podczas trwania turnieju obowiązuje Regulamin Korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej, 

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu, 

- w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator 

- za szczególnie niesportowe zachowanie się (zachowanie określa sędzia oraz organizator) podczas meczu, 

przed i po meczu organizator może podjąć decyzję o natychmiastowej dyskwalifikacji zawodnika/ów, jak 

również może podjąć decyzję o całkowitym zakazie wstępu na halę sportową podczas turniejów 

organizowanych w ramach Akcji Zima 

 
 
 
 

 

 



 
 

REGULAMIN TURNIEJU MINI SIATKÓWKI DZIEWCZĄT 
AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2016 

 
 
I. Cel imprezy: 

- turnieje zorganizowany w celu uatrakcyjnienia wolnego czasu dla młodzieży spędzającej ferie zimowe w mieście, 

- popularyzacja i upowszechnianie siatkówki jako formy aktywności ruchowej. 

 

II. Organizator: 

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Żorach, MUKS SARI Żory 

 

III. Termin i miejsce: 

23.02.2016 - Hala Sportowa ul. Folwarecka 10 

początek zawodów godz. 14.30 

 

IV. Zgłoszenia: 

- w dniu zawodów 30 minut przed rozpoczęciem zawodów 

 

V. Uczestnictwo: 

- kat. dziewcząt i chłopców rocznik 2004-2005, drużyny 3 osobowe, 

- kat. dziewcząt i chłopców rocznik 2006 i młodsi, drużyny 2 osobowe. 

 

UWAGA! - Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest: 

- właściwe wypełnienie karty uczestnictwa, 

- obowiązek posiadania pisemnej zgody rodziców (opiekuna prawnego) na udział w turnieju, 

- obowiązek posiadania legitymacji szkolnej, 

- obowiązek posiadania obuwia i stroju sportowego, 

- podpisanie oświadczenia - uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (ubezpieczenie NNW we 

własnym zakresie). 

 

VI. Sposób przeprowadzenia zawodów: 

- system gry zostanie ustalony w dniu zawodów po zamknięciu listy zgłoszeń. 

 

VII. Postanowienia końcowe: 

- organizator zapewnia, obsługę sędziowską, medyczną, piłki do gry, 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, 

- podczas trwania turnieju obowiązuje Regulamin Korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej, 

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu, 

- w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator, 

- za szczególnie niesportowe zachowanie się (zachowanie określa sędzia oraz organizator) podczas meczu, przed 

i po meczu organizator może podjąć decyzję o natychmiastowej dyskwalifikacji zawodnika/ów, jak również 

może podjąć decyzję o całkowitym zakazie wstępu na halę sportową podczas turniejów organizowanych 

w ramach Akcji Zima 

 

 

 



 

 

REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2016 

 
 

I. Cel imprezy: 
- turniej zorganizowany w celu uatrakcyjnienia wolnego czasu dla młodzieży spędzającej ferie zimowe w mieście, 

- popularyzacja i upowszechnianie tenisa stołowego jako formy aktywności ruchowej. 

 

II. Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Żorach 

 

III. Termin i miejsce: 
19.02.2016 - Hala Sportowa ul. Folwarecka 10, 

początek zawodów godz. 10.00 

 

IV. Zgłoszenia: 
- w dniu zawodów 30 minut przed rozpoczęciem zawodów 

 

V. Uczestnictwo: 
- podział na kategorie wiekowe zostanie ustalony w dniu zawodów. 

 

UWAGA! - Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest: 
- właściwe wypełnienie karty uczestnictwa, 

- obowiązek posiadania pisemnej zgody rodziców (opiekuna prawnego) na udział w turnieju, 

- obowiązek posiadania legitymacji szkolnej, 

- obowiązek posiadania obuwia i stroju sportowego, 

- podpisanie oświadczenia - uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (ubezpieczenie NNW we 

własnym zakresie). 

 

VI. Nagrody: 
 - dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymują zespoły za zajęcie miejsca I, II, III. 

 

VII. Sposób przeprowadzenia zawodów: 
- system oraz czas gry zostanie ustalony w dniu zawodów po zamknięciu listy zgłoszeń. 

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

- organizator zapewnia, obsługę sędziowską, medyczną, piłki do gry, 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, 

- podczas trwania turnieju obowiązuje Regulamin Korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej, 

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu, 

- w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator, 

- za szczególnie niesportowe zachowanie się (zachowanie określa sędzia oraz organizator) podczas meczu, przed 

i po meczu organizator może podjąć decyzję o natychmiastowej dyskwalifikacji zawodnika/ów, jak również 

może podjąć decyzję o całkowitym zakazie wstępu na halę sportową podczas turniejów organizowanych w 

ramach Akcji Zima. 



 
 

REGULAMIN TURNIEJU PAR SIATKARSKICH 
AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2016 

 
 
I. Cel imprezy: 

- turnieje zorganizowany w celu uatrakcyjnienia wolnego czasu dla młodzieży spędzającej ferie zimowe w mieście, 

- popularyzacja i upowszechnianie siatkówki jako formy aktywności ruchowej. 

 

II. Organizator: 

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Żorach 

 

III. Termin i miejsce: 

15.02.2016 - Hala Sportowa ul. Folwarecka 10, 

początek zawodów godz. 12.00 

 

IV. Zgłoszenia: 

- w dniu zawodów 30 minut przed rozpoczęciem zawodów 

 

V. Uczestnictwo: 

- drużyny składające się z 2 zawodników, 

- kat. dziewczęta, chłopcy (rocznik ’99 i mł.). 

 

UWAGA! - Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest: 

- właściwe wypełnienie karty uczestnictwa, 

- obowiązek posiadania pisemnej zgody rodziców (opiekuna prawnego) na udział w turnieju, 

- obowiązek posiadania legitymacji szkolnej, 

- obowiązek posiadania obuwia i stroju sportowego, 

- podpisanie oświadczenia - uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (ubezpieczenie NNW we 

własnym zakresie). 

 

VI. Sposób przeprowadzenia zawodów: 

- system gry zostanie ustalony w dniu zawodów po zamknięciu listy zgłoszeń. 

 

VII. Postanowienia końcowe: 

- organizator zapewnia, obsługę sędziowską, medyczną, piłki do gry, 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, 

- podczas trwania turnieju obowiązuje Regulamin Korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej, 

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu, 

- w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator, 

- za szczególnie niesportowe zachowanie się (zachowanie określa sędzia oraz organizator)  

  podczas, przed i po meczu organizator może podjąć decyzję o natychmiastowej dyskwalifikacji zawodnika/ów, 

jak również może podjąć decyzję o całkowitym zakazie wstępu na halę sportową podczas turniejów 

organizowanych w ramach Akcji Zima. 

 

 

 



 

 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2016 

 
 

I. Cel imprezy: 
- turniej zorganizowany w celu uatrakcyjnienia wolnego czasu dla młodzieży spędzającej ferie zimowe w mieście, 

- popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej jako formy aktywności ruchowej. 

 

II. Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Żorach 

 

III. Termin i miejsce: 
21.02.2016- Hala Sportowa ul. Folwarecka 10, 

początek zawodów godz. 10.00. 

 

IV. Zgłoszenia: 
- w dniu zawodów 30 minut przed rozpoczęciem zawodów 

 

V. Uczestnictwo: 
- drużyny składające się z 5 zawodników + 2 rezerwowych, 

- kat. +16 

 

UWAGA! - Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest: 
- właściwe wypełnienie karty uczestnictwa, 

- obowiązek posiadania pisemnej zgody rodziców (opiekuna prawnego) na udział w turnieju, 

- obowiązek posiadania legitymacji szkolnej, 

- obowiązek posiadania obuwia i stroju sportowego, 

- podpisanie oświadczenia - uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (ubezpieczenie NNW we 

własnym zakresie). 

 

VI. Nagrody: 
 - dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymują zespoły za zajęcie miejsca I, II, III. 

 

VII. Sposób przeprowadzenia zawodów: 
- system oraz czas gry zostanie ustalony w dniu zawodów po zamknięciu listy zgłoszeń. 

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

- organizator zapewnia, obsługę sędziowską, medyczną, piłki do gry, 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, 

- podczas trwania turnieju obowiązuje Regulamin Korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej, 

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu, 

- w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator, 

- za szczególnie niesportowe zachowanie się (zachowanie określa sędzia oraz organizator) podczas meczu, przed 

i po meczu organizator może podjąć decyzję o natychmiastowej dyskwalifikacji zawodnika/ów, jak również 

może podjąć decyzję o całkowitym zakazie wstępu na halę sportową podczas turniejów organizowanych w 

ramach Akcji Zima. 

 
 
 
 

 

 



 

 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2016 

 
 

I. Cel imprezy: 
- turniej zorganizowany w celu uatrakcyjnienia wolnego czasu dla młodzieży spędzającej ferie zimowe w mieście, 

- popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej jako formy aktywności ruchowej. 

 

II. Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Żorach 

 

III. Termin i miejsce: 
22.02.2016- Hala Sportowa ul. Folwarecka 10, 

początek zawodów godz. 12.00. 

 

IV. Zgłoszenia: 
- w dniu zawodów 30 minut przed rozpoczęciem zawodów 

 

V. Uczestnictwo: 
- drużyny składające się z 5 zawodników + 2 rezerwowych, 

- kat. szkoły podstawowe rocznik 2003 i mł. 

 

UWAGA! - Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest: 
- właściwe wypełnienie karty uczestnictwa, 

- obowiązek posiadania pisemnej zgody rodziców (opiekuna prawnego) na udział w turnieju, 

- obowiązek posiadania legitymacji szkolnej, 

- obowiązek posiadania obuwia i stroju sportowego, 

- podpisanie oświadczenia - uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (ubezpieczenie NNW we 

własnym zakresie). 

 

VI. Nagrody: 
 - dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymują zespoły za zajęcie miejsca I, II, III. 

 

VII. Sposób przeprowadzenia zawodów: 
- system oraz czas gry zostanie ustalony w dniu zawodów po zamknięciu listy zgłoszeń. 

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

- organizator zapewnia, obsługę sędziowską, medyczną, piłki do gry, 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, 

- podczas trwania turnieju obowiązuje Regulamin Korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej, 

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu, 

- w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator, 

- za szczególnie niesportowe zachowanie się (zachowanie określa sędzia oraz organizator) podczas meczu, przed 

i po meczu organizator może podjąć decyzję o natychmiastowej dyskwalifikacji zawodnika/ów, jak również 

może podjąć decyzję o całkowitym zakazie wstępu na halę sportową podczas turniejów organizowanych w 

ramach Akcji Zima. 

 
 
 
 

 

 



 

 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT 

AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2016 

 
 

I. Cel imprezy: 
- turniej zorganizowany w celu uatrakcyjnienia wolnego czasu dla młodzieży spędzającej ferie zimowe w mieście, 

- popularyzacja i upowszechnianie piłki ręcznej jako formy aktywności ruchowej. 

 

II. Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Żorach, MTS Żory 

 

III. Termin i miejsce: 
26.02.2016 - Hala Sportowa ul. Folwarecka 10, 

początek zawodów godz. 9.00 

 

IV. Zgłoszenia: 
- w dniu zawodów 30 minut przed rozpoczęciem zawodów 

 

V. Uczestnictwo: 
- drużyny składające się z 7 zawodniczek + 3 rezerwowych, 

- kat. dziewczęta rocznik 2000 i mł. 

 

UWAGA! - Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest: 
- właściwe wypełnienie karty uczestnictwa, 

- obowiązek posiadania pisemnej zgody rodziców (opiekuna prawnego) na udział w turnieju, 

- obowiązek posiadania legitymacji szkolnej, 

- obowiązek posiadania obuwia i stroju sportowego, 

- podpisanie oświadczenia - uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (ubezpieczenie NNW we 

własnym zakresie). 

 

VI. Nagrody: 
 - dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymują zespoły za zajęcie miejsca I, II, III. 

 

VII. Sposób przeprowadzenia zawodów: 
- system oraz czas gry zostanie ustalony w dniu zawodów po zamknięciu listy zgłoszeń. 

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

- organizator zapewnia, obsługę sędziowską, medyczną, piłki do gry, 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, 

- podczas trwania turnieju obowiązuje Regulamin Korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej, 

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu, 

- w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator, 

- za szczególnie niesportowe zachowanie się (zachowanie określa sędzia oraz organizator) podczas meczu, przed 

i po meczu organizator może podjąć decyzję o natychmiastowej dyskwalifikacji zawodnika/ów, jak również 

może podjąć decyzję o całkowitym zakazie wstępu na halę sportową podczas turniejów organizowanych w 

ramach Akcji Zima 

 
 
 
 

 

 



 
 

REGULAMIN TURNIEJU PAR SIATKARSKICH - MIKSTY 
AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2016 

 
 
I. Cel imprezy: 

- turnieje zorganizowany w celu uatrakcyjnienia wolnego czasu dla młodzieży spędzającej ferie zimowe w mieście, 

- popularyzacja i upowszechnianie siatkówki jako formy aktywności ruchowej. 

 

II. Organizator: 

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Żorach. 

 

III. Termin i miejsce: 

24.02.2016 - Hala Sportowa ul. Folwarecka 10, 

początek zawodów godz. 11.00 

 

IV. Zgłoszenia: 

- w dniu zawodów 30 minut przed rozpoczęciem zawodów 

 

V. Uczestnictwo: 

- drużyny składające się z 2 zawodników (pary mieszane), 

- kat.: 

* szkoły ponadgimnazjalne (‘99-‘97), 

* gimnazja (2000 i mł.). 

 

UWAGA! - Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest: 

- właściwe wypełnienie karty uczestnictwa, 

- podpisanie oświadczenia -uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, 

- ubezpieczają się w zakresie NNW na koszt własny, 

- obowiązek posiadania obuwia i stroju sportowego, 

- obowiązek posiadania legitymacji szkolnej. 

 

VI. Sposób przeprowadzenia zawodów: 

- system gry zostanie ustalony w dniu zawodów po zamknięciu listy zgłoszeń 

 

VII. Postanowienia końcowe: 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, 

- podczas trwania turnieju obowiązuje Regulamin Korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej, 

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu, 

- w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator, 

- za szczególnie niesportowe zachowanie się (zachowanie określa sędzia oraz organizator) podczas meczu, przed 

i po meczu organizator może podjąć decyzję o natychmiastowej dyskwalifikacji zawodnika/ów, jak również 

może podjąć decyzję o całkowitym zakazie wstępu na halę sportową podczas turniejów organizowanych w 

ramach Akcji Zima 

 

 

 



 
 

REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU SIATKÓWKI 
AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2016 

 
 
I. Cel imprezy: 

- turnieje zorganizowany w celu uatrakcyjnienia wolnego czasu dla młodzieży spędzającej ferie zimowe w mieście, 

- popularyzacja i upowszechnianie siatkówki jako formy aktywności ruchowej. 

 

II. Organizator: 

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Żorach 

 

III. Termin i miejsce: 

17.02.2016 - Hala Sportowa ul. Folwarecka 10, 

początek zawodów godz. 11.00 

 

IV. Zgłoszenia: 

- w dniu zawodów 30 minut przed rozpoczęciem  

 

V. Uczestnictwo: 

- kat. dziewcząt – 15-25 lat, 

- kat. chłopców – 15-20 lat, 

- drużyny składające się z 6 zawodników + 2 rezerwowych (skład drużyny obowiązuje do końca trwania 

turnieju). 

 

UWAGA! - Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest: 

- właściwe wypełnienie karty uczestnictwa, 

- obowiązek posiadania pisemnej zgody rodziców (opiekuna prawnego) na udział w turnieju, 

- obowiązek posiadania legitymacji szkolnej, 

- obowiązek posiadania obuwia i stroju sportowego, 

- podpisanie oświadczenia - uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (ubezpieczenie NNW we 

własnym zakresie). 

 

VI. Nagrody. 

- puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymują zespoły za zajęcie miejsca I, II, III 

 

VII. Sposób przeprowadzenia zawodów: 

- system oraz czas gry zostanie ustalony w dniu zawodów po zamknięciu listy zgłoszeń 

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

- organizator zapewnia, obsługę sędziowską, medyczną, piłki do gry, 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, 

- podczas trwania turnieju obowiązuje Regulamin Korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej, 

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu, 

- w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator, 

- za szczególnie niesportowe zachowanie się (zachowanie określa sędzia oraz organizator) podczas meczu, przed 

i po meczu organizator może podjąć decyzję o natychmiastowej dyskwalifikacji zawodnika-ów jak również może 

podjąć decyzję o całkowitym zakazie wstępu na halę sportową podczas turniejów organizowanych w ramach 

Akcji Zima 

 

 

          

 


