
REGULAMIN 
IV  Otwartych  Mistrzostw  Siemianowic  Śląskich  w  Curlingu

1. ORGANIZATOR:  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich,
Park Pszczelnik 3, 41-100 Siemianowice Śląskie.

2. WSPÓŁORGANIZATOR:
Śląski Klub Curlingowy w Katowicach.

3 . CEL Z AWODÓW:
1. Popularyzacja curlingu. 
2. Propagowanie spędzania wolnego czasu w aktywny sposób.

4. TERMINY  I  MIEJSCE  ZAWODÓW:
1. 06 LUTEGO 2022 r. (niedziela) godz. 10.00
2. Drużyny należy zgłaszać mailowo na adres: mosirsiem@poczta.onet.pl podając: nazwę 

drużyny, imię i nazwisko kapitana oraz nr telefonu kontaktowego. 
3. Dodatkowo zapisy przyjmowane będą w dniu zawodów tj. 06.02.2022 r. w godz. 9.00-9.15. 
4. Mistrzostwa odbędą się na lodowisku w Parku „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich. 

5. PROGRAM:
godz.  9.00 – otwarcie biura Mistrzostw, 
godz.  9.15 – zakończenie przyjmowania zapisów oraz weryfikacji zgłoszonych drużyn,
godz.  9.20 – rozgrzewka, 
godz.10.00 – rozpoczęcie Mistrzostw

6. WARUNKI  UCZESTNICTWA:
1. W Mistrzostwach mogą brać udział wszyscy chętni urodzeni w roku 2008 i starsi.
2. Drużyna składa się z czterech zawodników.
3. Każdy  uczestnik  zobowiązany  jest  dostarczyć  organizatorowi  podpisaną  kartę  zgłoszenia

z podaniem  imienia,  nazwiska,  daty  urodzenia,  miejscem  zamieszkania  oraz  własnoręcznym
podpisem (załącznik do regulaminu).

4. W przypadku udziału osób niepełnoletnich, pisemną zgodę na udział  w Mistrzostwach dostarcza
rodzic lub prawny opiekun nieletniego (załącznik do regulaminu).

5. W przypadku niedostarczenia karty zgłoszenia drużyna nie zostanie dopuszczona do Mistrzostw.
6. Przekazanie  organizatorowi  podpisanej  karty  zgłoszenia  oraz  przystąpienie  do  rozgrywek  jest

równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu Mistrzostw.
7. Nie dopuszcza się zmiany (zamiany) zawodnika w trakcie trwania Mistrzostw.

7. ZASADY  ROZGRYWANIA  MISTRZOSTW:
1. Mecze rozgrywane będą według ustalonego terminarza.
2. System rozgrywania spotkań uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.
3. W poszczególnych meczach o zwycięstwo rywalizują bezpośrednio 2 drużyny.
4. Każdy zespół ma do dyspozycji  4 kamienie.
5. Podstawowym celem gry jest umieszczenie kamieni swojej drużyny bliżej środka wyznaczonego celu

(t.zw. „Domu”).
6. Mecze składać się  będą z dwóch partii  t.zw.  „Endów”.  Suma zdobytych  przez  drużyny  punktów

po dwóch rozegranych endach daje wynik końcowy. W przypadku remisu rozgrywany jest dodatkowa
partia t.zw. „Extra end”.

7. Przed rozegraniem pierwszego enda losowany jest przywilej zagrywania ostatniego kamienia t.zw.
„Hammer”  w  danej  partii.  W  kolejnych  endach  „Hammer”  przysługuje  drużynie  która  przegrała
poprzednią partię. 

8. Punktację  w  danym  endzie  sprawdza  się  po  rozegraniu  całej  partii,  gdy  zatrzymał  się  ostatni
zagrywany kamień.

9. W trakcie enda każdy z zawodników wypuszcza po jednym kamieniu
10. Zawodnik zagrywający kamień wybija się z gumowego startera t.zw, „Hacka”. Dwóch zawodników

może szczotkować przed swoim zagrywanym kamieniem, jeden z zawodników nadzoruje w „domu”
taktykę gry i drogę kamienia.

11. W przypadku rozgrywek grupowych dopuszcza się remisy. 
12. W rozgrywkach  grupowych  za  zwycięstwo  przyznaje  się  2pkt,  za  remis  1pkt,  porażka  =  0  pkt.

W przypadku  równej  ilości  punktów  o  miejscu  w  tabeli  decydują  kolejno:  Ilość  punktów,  bilans
kamieni zdobytych do straconych, ilość zdobytych kamieni, ilość straconych kamieni.

13. W przypadku systemu pucharowego mecz musi zostać rozstrzygnięty.
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8. NAGRODY: 
Za pierwsze trzy miejsca - puchary, medale oraz dyplomy. 

9. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE:  
1. W Mistrzostwach mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach

sportowych.
2. Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Mistrzostwach.
3. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze, w tym akceptacja

regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na karcie zgłoszenia (w dniu Mistrzostw w godz. 9.00-9.15).
4. Uczestnicy  Mistrzostw  biorą  w  nim  udział  na  własną  (bądź  rodziców  /  opiekunów)  odpowiedzialność.

Dostarczenie podpisanej karty zgłoszeniowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień
ryzyka  wiążącego  się  z  uczestnictwem  w zawodach  w tym zagrożenie  wypadkami,  możliwości  odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

5. Udział w Mistrzostwach jest bezpłatny.
6. Poprzez zgłoszenie się  do udziału  w Mistrzostwach,  uczestnik  wyraża  zgodę na opublikowanie  na łamach

strony  internetowej  i  w  informacjach  medialnych  przez  Organizatora  wizerunku  uczestnika,  oraz  imienia
i nazwiska uczestnika.

7. Uczestnik Mistrzostw wyraża zgodę na wykorzystanie swego bądź dziecka wizerunku w postaci zdjęć i innych
materiałów  audiowizualnych  w  celach  informacyjno-promocyjnych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  pól
eksploatacji:  wykorzystanie  na  stronie  internetowej  MOSiR  „Pszczelnik”,  umieszczenie  materiałów
w informatorach,  biuletynach,  prezentacjach  multimedialnych  oraz  innych  publikowanych  materiałach  przez
MOSiR „Pszczelnik”.

8. Uczestnik Mistrzostw wyraża zgodę na przetwarzanie swoich bądź dziecka danych osobowych w zakresie: imię
i nazwisko,  data  urodzenia,  adres  zamieszkania  oraz  wizerunku  w  postaci  zdjęć  i  innych  materiałów
audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem pól eksploatacji: utrwalenie – rejestracja i emisja, na stronie
internetowej MOSiR „Pszczelnik”, umieszczenie materiałów w informatorach, gazetach, biuletynach, plakatach,
prezentacjach multimedialnych, spotach telewizyjnych,  oraz innych publikowanych materiałach przez MOSiR
„Pszczelnik”, na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych.

9. Uczestnik Mistrzostw oświadcza, iż nie będzie wnosić żadnych roszczeń majątkowych z tytułu publikacji imienia,
nazwiska,  wizerunku  uczestnika  (dziecka)  oraz  fragmentów  imprezy  sportowo-rekreacyjnej  w środkach
masowego przekazu oraz zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie w bazach danych informacji osobowych
zawartych w karcie zgłoszenia.

10. Poprzez zgłoszenie do Mistrzostw, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej
i w informacjach  medialnych  przez  Organizatora  wizerunku  uczestnika  (dziecka),  oraz  imienia  i nazwiska
uczestnika (dziecka).

11. Uczestnik  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  podanych  w  formularzu  "karta  zgłoszenia"
w związku  uczestnictwem  w  Mistrzostwach  organizowanym  przez  MOSiR  „Pszczelnik"  w Siemianowicach
Śląskich zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

12. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
a. administratorem  danych  osobowych  uczestnika  Turnieju  jest  Miejski  Ośrodek  Sportu  i Rekreacji

„Pszczelnik”  w Siemianowicach Śląskich, Park Pszczelnik 3,
b. dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją Turnieju, 
c. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, 
d. przysługuje uczestnikowi prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania,
e. podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Turnieju, 
f. zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany w Rozporządzeniu Prezesa

Rady Ministrów z  dnia  18  stycznia  2011 r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

13. Uczestnik  (rodzic  lub  opiekun)  oświadcza,  iż  zapoznał  się  z  zgodną  z art.  13  ust.  1  i  2  RODO* klauzulą
informacyjną, dot. przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć lub imprez sportowo - rekreacyjnych
organizowanych przez MOSiR „Pszczelnik”.

14. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  zmian  w  regulaminie,  o  których  zobowiązany  jest  poinformować
wszystkich uczestników przed rozpoczęciem Mistrzostw. 

15. W  związku  z  panującą  w  Polsce  epidemią  SARS-CoV-2,  Turniej  odbędzie  się  zgodnie  z obowiązującymi
wytycznymi  dotyczącymi  zachowania  określonych  zasad  oraz  procedur  wynikających  ze  stanu  epidemii
z zachowaniem reżimu sanitarnego.

16. We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania Mistrzostw nie ujętych w niniejszym regulaminie
decyduje organizator. 

17. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada. 
18. Sprzęt potrzebny do zorganizowania Mistrzostw zapewnia Śląski Klub Curlingowy.
19.Wszelkich  informacji  związanych  z  organizacją  IV  Otwartych  Mistrzostw  Siemianowic  Śląskich  w Curlingu

udziela Wiesław Stręk, MOSiR „Pszczelnik” tel./fax 32–228–08–48 lub 602 282 871, 
      e-mail:  mosirsiem@poczta.onet.pl,  oraz sędzia główny Krzysztof Beck. 
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