
REGULAMIN 
IX Memoriał Czesława Fojcika 

Otwarty Turniej Siatkówki Mężczyzn 
 

I. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 36A. 

PARTNERZY WYDARZENIA: 
- Amatorska Liga Piłki Siatkowej Atlas Tours,  
- MUKS Sari Żory, 
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Żorach, 
- KONTRAPUNKT Żory 
 

II. TERMIN: 7 marca 2020 r.  

III. MIEJSCE ZAWODÓW: Hala Widowiskowo-sportowa w Żorach przy ul. Folwareckiej 10. 

IV. CEL: 
1. Uhonorowanie wybitnego siatkarza i trenera Czesława Fojcika. 
2. Zbiórka pieniędzy na pomoc w leczeniu Pawła Reka, u którego w czerwcu 2018 roku, wskutek 

nieszczęśliwego wypadku, doszło do zerwania drenu i ucisku płynu mózgowo-rdzeniowego na 

czaszkę. Paweł Wymaga codziennej rehabilitacji i specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych 

kilka razy w roku. Wpisowe oraz wszystkie środki pozyskane w trakcie licytacji pamiątek 

sportowych w całości będą przeznaczone na pomoc w leczeniu Pawła. 

 3.   Popularyzacja dyscypliny sportu oraz integracja społeczna. 
 4.   Rywalizacja w duchu fair play. 

V. UCZESTNICTWO: 
 1. W turnieju mogą brać udział drużyny męskie w składzie od 6 do 12 osób. 
 
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ ZGŁOSZENIA: 

1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:  
  a) zgłoszenie udziału drużyny do dnia 3 marca 2020 r. na adres e-mail: tados2@o2.pl  

    (informacje dodatkowe: 603 770 779 -Tadeusz Bonk).  

• Zgłoszenie mailowe musi zawierać: 

• nazwę drużyny, 

• miejscowość z której pochodzi drużyna (ma to duże znaczenie przy podziale na koszyki 

do losowania – miejscowi będą grali pierwsze mecze), 

• imię i nazwisko kapitana drużyny, 

• telefon kontaktowy kapitana drużyny, 

• adres e-mail kapitana drużyny (na ten adres zostaną przesłane pozostałe informacje 

i dokumenty),  

• datę dokonania przelewu wpisowego. 

b) dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł od drużyny na konto: Żorskie     

     towarzystwo Kulturalne "KONTRAPUNKT" 

     adres: 44-240 Żory. ul.: Dolne Przedmieście 1 

     BANK BGŻ S.A.  92 2030 0045 1110 0000 0248 9700 

     W tytule przelewu koniecznie należy podać „nazwę drużyny!” 

W turnieju wezmą udział jedynie drużyny, które do dnia 3 marca dokonają przelewu wpłaty 
wpisowego i dokonają kompletnego zgłoszenia mailowego.  
Wpisowe jest traktowane jako darowizna na rzecz Pawła Reka i nie podlega zwrotowi (nawet w 
przypadku rezygnacji drużyny z udziału w turnieju).  

 

mailto:tados2@o2.pl


c) złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie Zawodów Karty uczestnictwa zawodnika 
 (załącznik nr 1 – osoby pełnoletnie). Obowiązują druki Organizatora  do pobrania ze strony  
 internetowej www.mosir.zory.pl lub w Sekretariacie Zawodów. 

  Karta uczestnictwa zawiera: 

• imię i nazwisko uczestnika,  

• oświadczenie uczestnika zawodów (w przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenie 
rodzica/opiekuna prawnego - Karta uczestnictwa zawodnika –  załącznik nr 2),  
potwierdzającym zapoznanie się z regulaminem i akceptacją jego treści, zgody na udział 
w zawodach, braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, informacji o przetwarzaniu 
danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku  dla potrzeb związanych 
z organizacją i promocją imprezy, 

• klauzulę informacyjną. 
 

VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
1. Ramowy program : 

• 8.30 rejestracja uczestników (przyjmowanie indywidualnych kart uczestnictwa), 

• 9.00 uroczystość otwarcia zawodów, 

• 9.30 początek gier turniejowych (równolegle na trzech boiskach), 

• 12.00 licytacja pamiątek sportowych.  
2. System rozgrywek uzależniony jest od liczby drużyn i zostanie ustalony po zakończeniu  

zbierania zgłoszeń. 
3. Piłki na rozgrzewkę drużyny winny posiadać we własnym zakresie. 
4. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS do dwóch wygranych setów. 
5. Obsadę sędziowską zapewniają sędziowie Śl.Z.P.S. na czele z Wojciechem Maroszkiem    

żorzaninem, siatkarskim sędzią międzynarodowym. 
6.  Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kwestia      

 takiego ubezpieczenia pozostaje wyłącznie w gestii uczestników. 
7.  Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem turnieju. 
8.  W trakcie imprezy odbędzie się licytacja gadżetów sportowych oraz innych atrakcji. 

Organizatorzy zachęcają do przekazywania (do momentu rozpoczęcia turnieju na hali MOSiR) 
wszelakich pamiątek sportowych na ww. licytację – kontakt 603 770 779 -Tadeusz Bonk.   

 
VIII. NAGRODY 

• puchary za miejsca I – II, 

• puchar dla najlepszego zawodnika, 

• dyplomy oraz upominki za miejsca I – IV. 
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie  
obiektu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
3. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie kwestie sporne rozstrzyga organizator. 
4. Wręczenie nagród nastąpi podczas ceremonii zakończenia imprezy. 
5. W ramach Otwartego Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn będzie też prowadzona zbiórka 

na rzecz Pawła Reka, przez Żorskie Towarzystwo Kulturalne „KONTRAPUNKT”. 
6. Na czas trwania turnieju będzie obecna wykwalifikowana obsługa medyczna. 

 

http://www.mosir.zory.pl/

