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REGULAMIN
VI Wojewódzkich Mistrzostw Policji w Squashu

I. CEL ZAWODÓW
Podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej.
	Promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej.
	Popularyzacja wśród policjantów gry w squasha.
	Wyłonienie zwycięzcy zawodów.

II. ORGANIZATOR
Organizatorem zawodów jest Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach.

III. TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbędą się w dniu w dniu 11 kwietnia 2019 r. w godz. 8.30 – 14.00 w kompleksie sportowym „ Via Sport ‘’ w Jaworznie ul. Wojska Polskiego 11

IV. UCZESTNICTWO
Prawo udziału w zawodach mają funkcjonariusze i pracownicy jednostek Policji  woj. śląskiego
	W zawodach uczestniczą reprezentacje poszczególnych jednostek Policji woj. śląskiego               
	Do udziału w zawodach zaproszono reprezentacje Szkoły Policji w Katowicach oraz reprezentacje Zarządu CBŚP i BSW w Katowicach.

V. ZGŁOSZENIA
Udział w zawodach należy potwierdzić przesyłając imienne zgłoszenia do Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach w terminie do 05 kwietnia 2019 r. 

VI. SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek wg zasad Polskiej Federacji Squasha (klasyfikacja drabinkowa)

VII. KLASYFIKACJA
W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna.

VIII. NAGRODY
W klasyfikacji indywidualnej:
- trzech najlepszych zawodników otrzyma medale i dyplomy okolicznościowe

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawody przeprowadzone zostaną wg zasad PFS oraz postanowień niniejszego regulaminu
	Warunkiem startu policjanta w zawodach jest brak przeciwwskazań lekarskich i aktualne badania profilaktyczne (kserokopię aktualnych badań profilaktycznych zawodnik powinien udostępnić przed startem do wglądu organizatora pod rygorem niedopuszczenia do zawodów) 
	Organizator zapewnia przygotowanie obiektu, piłek i wody mineralnej.	
	Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji oraz ewentualnych zmian regulaminu.
	W kwestiach spornych lub nieprzewidzianych regulaminem decyduje organizator.
	Policjanci biorą udział w turnieju w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego.
	Pracownicy Policji w zawodach sportowych uczestniczą na zasadzie dobrowolności i bez związku 
z pracą, w związku z tym winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.	



Opracowano:
w Wydziale Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach

-------------------------------------------
Jednostka organizacyjna Policji











ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW



Niżej wymienionych funkcjonariuszy i pracowników wyznaczam do reprezentacji jednostki i kieruję do udziału w VI Wojewódzkich Mistrzostwach Policji w Squashu, które odbędą się w dniu 11 kwietnia 2019 r. 
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