REGULAMIN
MISTRZOSTW MIASTA OSTROŁĘKI SZKÓŁ ŚREDNICH
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

EDYCJA XVII (2018/2019)

1. ORGANIZATOR:
Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce;
Miasto Ostrołęka
2. TERMINY:
uzgodnione z przedstawicielami szkół na zebraniu zorganizowanym w siedzibie MZOS-TiIT w Ostrołęce (przełom wrześniapaździernika przed kolejną edycją)
ustalone terminy na rok szkolny 2018/2019:
 załącznik nr 1
3. MIEJSCE:
 hala widowiskowo-sportowa im. Arkadiusza Gołasia ul. Traugutta 1
 hala sportowa w Wojciechowicach ul. Partyzantów 3
 boisko ze sztuczną trawą ul. Witosa 1
 korty tenisowe ul. Hallera 10
4. PUCHAR PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI – NAGRODY:
 Puchar zdobywa na własność drużyna, która zajmie w turnieju pierwsze miejsce;
 w grach indywidualnych zawodnicy otrzymują statuetki tematyczne;
 wszystkie drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy;
 sześciu pierwszych zawodników/zawodniczek w grach indywidualnych otrzymuje pamiątkowe dyplomy;
 trzy pierwsze drużyny i zawodnicy gier indywidualnych otrzymują okolicznościowe medale.
5. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ZASAD PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
 odprawa nauczycieli/trenerów o godzinie 8:30 przed zawodami;
 rozpoczęcie zawodów o godzinie 9:00;
 zawody rozgrywane są w zależności od dyscypliny – w jeden lub dwa dni;
 organizator zapewnia piłki/piłeczki na turniej, szatnie dla drużyn;
 do zawodów dopuszczeni są wyłącznie uczniowie Szkół Średnich z terenu Miasta Ostrołęki;
 uczniowie klas gimnazjalnych nie mogą brać udziału w rozgrywkach;
 w grach zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna) można zgłosić maksymalnie 12 zawodników !
6. OBSŁUGA MEDYCZNA:
- Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania zawodów;
7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO):
a) Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w
Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce,
b) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej "Mistrzostwa Miasta Ostrołęki Szkół Średnich" na
podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
c) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba
że wyrażono na to odrębną zgodę,
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d) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
e) Masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania,
używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w
Rajdzie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowotelewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego
rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w
katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być
wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością
prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny,
głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.
5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami
opisanymi w niniejszym punkcie.

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DLA DYSCYPLIN:
KOSZYKÓWKA
 5-ciu zawodników/zawodniczek na boisku;
 reprezentacja szkoły składa się z max. 12-tu zawodników;
 czas gry 4 x 6 minut (ryczałtem), (może być zmieniony w zależności od ilości zgłoszonych drużyn);
 czas zatrzymywany w ostatnich 2 minutach 4 kwarty na każdy gwizdek sędziego;
 w 1 i 2 kwarcie – 1 czas dla trenera, w 3 i 4 kwarcie – 2 czasy dla trenera (czas gry zatrzymany);
 w przypadku remisu – 3 min. dogrywki – ostatnia 1 minuta – czas zatrzymywany na każdy gwizdek sędziego;
 przy 6 zespołach lub więcej - podział na dwie grupy A i B (drogą losowania w dniu zawodów);
 gdzie rozstawione (drogą losowania) z miejsc: 1A i 1B będą zespoły, które we wcześniejszej edycji zajęły I i II miejsce;
 w grupach „każdy z każdym”, po wyjściu z grupy 1A – 2B , 2A – 1B , 3A – 3B (o miejsce 5-6);
 o miejsca I – II grają (zwycięzca) 1A-2B ze (zwycięzcą) 2A-1B;
 o miejsca III-IV grają (pokonany) 1A-2B z (pokonanym) 2A-1B;
 przy 5 zespołach i mniej – gramy „każdy z każdym”;
Klasyfikacja końcowa:
 za zwycięstwo 2 pkt, za porażkę 1pkt;
 jeżeli 2 drużyny mają równą ilość punktów, o kolejności decyduje mecz bezpośredni pomiędzy w/w drużynami;
 jeżeli 3 drużyny mają równą ilość punktów bierzemy pod uwagę różnicę punktów zdobytych do straconych pomiędzy tymi
drużynami.
 jeżeli dalej wynik jest nierozstrzygnięty bierzemy pod uwagę stosunek punktów zdobytych do straconych.
SIATKÓWKA
 6 zawodników/zawodniczek na boisku;
 reprezentacja szkoły składa się z max. 12-tu zawodników;
 gra do dwóch wygranych setów;
 set do 25 punktów;
 gra „każdy z każdym”;
 punktacja przy wyniku: 2:0 – 3pkt.:0pkt, 2:1 – 2pkt:1pkt;
 jeżeli 2 drużyny mają równą ilość punktów, o kolejności decyduje wynik bezpośredniego pojedynku;
PIŁKA RĘCZNA
 7 zawodników/zawodniczek na boisku;
 reprezentacja szkoły składa się z max. 12-tu zawodników;
 czas gry 2 x 10 minut (ryczałtem), (może być zmieniony w zależności od ilości zgłoszonych drużyn);
 czas zatrzymywany na gwizdek i jednoznaczny gest sędziego (nie na okrzyk opiekuna/trenera);
 punktacja: za zwycięstwo 2pkt., przegrana 0pkt., remis po 1pkt.;
 jeżeli 2 drużyny mają równą ilość punktów, o kolejności decyduje liczba zwycięstw następnie ilość wygranych setów;
 jeżeli mecz bezpośredni był remisowy to decyduje różnica bramek;
 jeżeli różnica bramek jest identyczna to decyduje ilość strzelonych bramek.
 ZAKAZ UŻYWANIA KLEJU PRZEZ ZAWODNIKÓW !
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TENIS STOŁOWY (singel)
 2 zawodników/zawodniczek przy stole;
 reprezentacja szkoły składa się z max. 8-iu zawodników – 9 szkół x 8 = 72 zawodników;
 drabinka turniejowa ustawiona na maksymalnie 64 zawodników – zgłoszenia „kto pierwszy ten lepszy”;
 gra według: (drogą losowania w dniu zawodów);
 zawodnicy, którzy zajęli w ubiegłym roku miejsca I-IV zostaną rozstawieni;
 set do 11 punktów;
 gra do dwóch wygranych setów;
 gra zawodnika do dwóch przegranych meczów;
 awans na prawą stronę drabinki turniejowej otrzymuje zwycięzca meczu;
 przesunięcie na lewą stronę drabinki turniejowej otrzymuje przegrany, który w turnieju może maksymalnie zająć drugie
miejsce (z jedną przegraną);
TENIS STOŁOWY DRUŻYNOWY (K+M)
 2 zawodników/zawodniczek przy stole;
 reprezentacja szkoły składa się z max. 4-ech zawodników/zawodniczek + 1 zawodnik rezerwowy;
 grają dwie pary zawodników systemem „każdy z każdym” - K+K i M+M;
 pary zawodników ustalone są przed turniejem i w trakcie turnieju nie można „mieszać” zawodników w parach;
 turniej rozgrywany jest systemem pucharowym;
 drużyny, które w minionym sezonie zajęły miejsca I i II zostają rozstawione;
 set do 11 punktów;
 gra do dwóch wygranych setów;
 punktacja: zwycięzca z pary otrzymuje 1pkt.;
 w przypadku równej ilości punktów dwóch drużyn o przejściu do dalszej gry lub zwycięstwie decyduje zwycięstwo w meczu
deblowym. Para tego meczu może być utworzona z pośród 5-ciu zawodników/zawodniczek drużyny szkoły;
TENIS ZIEMNY (singel)
 2 zawodników/zawodniczek na korcie;
 reprezentacja szkoły składa się z max. 6-iu zawodników;
 gra według: (drogą losowania w dniu zawodów);
 gra w dwóch grupach;
 zawodnicy, którzy zajęli w ubiegłym roku miejsca I i II zostaną rozstawieni;
 gra w grupach - jeden set do 6 gemów;
 półfinał i finał – jeden set do 9 gemów.
PIŁKA NOŻNA
HALOWA
 4 zawodników/zawodniczek na boisku + bramkarz;
 reprezentacja szkoły składa się z max. 12-tu zawodników;
 czas gry 2 x 8 minut (czas gry może być ustalony na odprawie przedmeczowej, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn)
 system gry „każdy z każdym”
 czas zatrzymywany na gwizdek i jednoznaczny gest sędziego (nie na okrzyk opiekuna/trenera);
 punktacja: za zwycięstwo 3pkt., przegrana 0pkt., remis po 1pkt.;
 jeżeli 2 drużyny mają równą ilość punktów, o kolejności decyduje zwycięstwo w bezpośrednim meczu;
 jeżeli mecz bezpośredni był remisowy to decyduje różnica bramek;
 jeżeli różnica bramek jest identyczna to decyduje ilość strzelonych bramek.
BOISKO ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ
 6 zawodników/zawodniczek na boisku + bramkarz;
 reprezentacja szkoły składa się z max. 12-tu zawodników;
 czas gry 2 x 12 minut (czas gry może być ustalony na odprawie przedmeczowej, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn);
 system gry „każdy z każdym”
 punktacja: za zwycięstwo 3pkt., przegrana 0pkt., remis po 1pkt.;
 jeżeli 2 drużyny mają równą ilość punktów, o kolejności decyduje zwycięstwo w bezpośrednim meczu;
 jeżeli mecz bezpośredni był remisowy to decyduje różnica bramek;
 jeżeli różnica bramek jest identyczna to decyduje ilość strzelonych bramek.

Ostrołęka, 09.10.2018r.
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