
 

                     

 

 
REGULAMIN TURNIEJU 

 
II SPEED-BALL NIGHT CUP – RUDNIKI 2018 

O PUCHAR WÓJTA GMINY RUDNIKI 
POD HONOROWYM PATRONATEM  

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
 

 
 
1.Termin i Miejsce 
 

✓ 11.08.2018 - Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Rudnikach  
✓ ul. Wieluńska 6, 46-325 Rudniki 

 
 
2. Organizatorzy 
 

✓ Speed-ball Rudniki 
✓ Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
✓ Starostwo Powiatowe Olesno 
✓ Gmina Rudniki 
✓ Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach 
✓ Speed-ball Polska 

 
3. Kategorie wiekowe 
 

✓ Turniej U14 (rocznik 2004 i młodsze; z podziałem na Chłopcy i Dziewczęta) 
✓ Turniej OPEN (mężczyźni, kobiety bez ograniczeń wiekowych) 

 
 
4. Program  

Sobota 11.08.2018r. 
 

19:00 Zgłoszenia zawodników, rozgrzewka 

 19:30 Super solo U14 

 20:00 Gra singlowa U14 

 
21:00 

Oficjalne otwarcie i dekoracja 
zwycięzców kategorii U14  

 21:30 Super solo OPEN K i OPEN M  

 22:15 
01:00 

Gra singlowa OPEN 
Dekoracja i zakończenie 

    

 

  

  



 

                     

 
 
 
5. Warunki uczestnictwa 
 

a) zawody przeprowadzane zgodnie z przepisami gry speed-ball do wglądu na stronie  
https://speed-ball.pl/#zasady. 

b) zawody rozgrywane na certyfikowanych statywach marki worldspeedball.eu. Organizator 
zapewnia w pełni wyposażone korty wraz z piłeczkami i rakietami 

c) zawodnicy startujący w turnieju przesyłają do organizatorów kartę zgłoszenia zawierającą 
oświadczenie  dotyczące stanu zdrowia i udziału w zawodach na własną odpowiedzialność. 

d) zawodnicy niepełnoletni przedstawiają zgodę rodziców na udział w zawodach. Brak podpisanej 
zgody rodzica skutkuje niedopuszczaniem zawodnika do turnieju. 

e) każdy zawodnik bierze udział w dwóch konkurencjach: 
✓ super solo (wynik tej konkurencji umożliwi rozstawienie do turnieju gry singlowej)  

w przypadku uzyskaniu takiego samego wyniku przez dwóch lub więcej graczy  
o kolejności rozstawienia decyduje najwyższy wynik z rozegranych pozycji.  

✓ gra singlowa (mecze rozgrywane do 2 wygranych setów do 10 punktów). 
f) wszelkie kwestie sporne podczas zawodów nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga 

komisja w składzie: Sędzia Główny po konsultacji z liderami Speed-ball Polska. 
g) system rozgrywek w poszczególnych kategoriach będzie dostosowany do ilości zawodników  

i podany do wiadomości na www.facebook.com/SpeedballRudniki na trzy dni przed turniejem.  
 
6. Zgłoszenia do turnieju  

✓ Zgłoszenia dokonujemy za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na 
www.facebook.com/SpeedballRudniki 

✓ Drużyny należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 01.08.2018 r. do godziny 23:59 
Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów 
gry w speed-ball oraz gwarancją uiszczenia opłaty startowej w wysokości 30zł  

 
7. Postanowienia końcowe 
 

a) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy prywatne zawodników pozostawione 
bez nadzoru w trakcie rozgrywania turnieju 

b) Wyniki, tabele oraz zdjęcia będą dostępne na stronie www.facebook.com/SpeedballRudniki , 
oraz na stronie www.rudniki.pl  

c) Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE uczestnicy turnieju na karcie zgłoszenia zaznaczają poszczególne pola dotyczące: 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora turnieju do celów 
związanych z przeprowadzeniem turnieju, wyrażenia zgody na publikację imienia i nazwiska 
oraz nazwy drużyny w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i miejscu rozgrywania 
turnieju oraz wyrażenia zgody na publikację wizerunku w każdy sposób, w jaki publikowane lub 
rozpowszechniane będą informacje o imprezie oraz w celach marketingowych organizatora, a 
także reklamodawców i partnerów.  
 
 

https://speed-ball.pl/#zasady
http://www.facebook.com/SpeedballRudniki
http://www.facebook.com/SpeedballRudniki
http://www.rudniki.pl/


 

                     

 
 
 

d) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turnieju. Dokonanie 
zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz 
udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę 
rodzicielską lub opiekun prawny. 

e) Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.  
 
7. Nagrody 
 

✓ Organizatorzy przewidują ufundować puchary, medale i dyplomy dla najlepszych zawodników  
w poszczególnych kategoriach wiekowych 

 

 

 

UWAGA !!! 

Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu 
Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisk Orlik 2012” w Rudnikach. 

 
Dla każdego zawodnika przewidziany jest ciepły posiłek  

oraz pamiątkowa koszulka 
 

 

 

 

 

Wszelkich informacji udziela: 

Katarzyna Pawlaczyk - koordynator sportu 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach 

ul. Okólna 2, 46-325 Rudniki 
Tel.: 34 3595 068, 663 217 799 

e-mail: sport@rudniki.pl 
www.facebook.com/SpeedballRudniki  
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