REGULAMIN
XI MIKOŁAJKOWE GRANIE
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 8-10 grudnia 2017r.
TERMIN:

8 grudnia 2017 r.- kat. Młodzieżowa ( dziewcząt i chłopców, 12- 15 lat)
miejsce rozgrywek: Miejska Hala Sportowa im. A. Grubby

9 grudnia 2017 r.- kat. Mieszana
miejsce rozgrywek: Miejska Hala Sportowa im. A. Grubby


10 grudnia 2017 r.- kat. Kobiet i Mężczyzn

miejsce rozgrywek: Hala Sportowa Zespołu Szkół Ekonomicznych
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:
 Gramy do dwóch wygranych setów do 15 punktów jednego seta – w kat. Młodzieżowej
(od 12 lat do 15 lat),
 Gramy dwa sety do 21 punktów bez względu na wynik-

w kat. Mężczyzn, Kobiet,

Mieszanej, ( za zwycięstwo 2 pkt. , za remis 1 punkt)
 W secie jest jeden czas - 30 sekund,
 Do ćwierćfinału bądź półfinału - przechodzą dwa zespoły z grupy,

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
 Każdy zespół otrzymuje słodki upominek,
 Zespół musi być w komplecie w momencie rozpoczęcia zawodów.
 W przypadku gdy zawodnik podczas meczu ulegnie kontuzji drużyna może kontynuować
mecz w niepełnym składzie w każdym innym przypadku przyznaje się walkower drużynie
przeciwnej.
 O kolejności zespołów decyduje kolejno:
- duże punkty
- lepszy (wyższy) stosunek małych punktów- zdobytych do straconych pomiędzy
zainteresowanymi zespołami,
-wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
 Zawodnik z drużyny A nie może występować w drużynie B, w tej samej kategorii.
 Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 Organizator nie zabezpiecza opieki pielęgniarskiej, apteczka dostępna u organizatora.

 Na rozgrywki Turnieju organizator zapewnia 4 szatnie tylko na potrzeby przebierania,
zawodnicy sami zabezpieczają rzeczy.
 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
 Na kapitanie zespołu spoczywa obowiązek sprawdzenia obuwia wszystkim zawodnikom
w zespole.
 Kapitanowie zespołów odpowiadają za porządek i stan techniczny w szatniach
oraz na obiekcie.
 Na terenie sali i widowni zabrania się spożywania napoi alkoholowych.
 Dwa walkowery dyskwalifikują zespół.
 Zespół zostaje zdyskwalifikowany za nieprzepisowe zachowanie zawodników
na podstawie decyzji kolegium, w skład którego wchodzą kapitanowie zespołów.
 Zespół zobowiązany jest zgłosić się 10 minut przed meczem u sekretarza zawodów.
 Organizator ma prawo zmienić system rozegrania finałów.
 Zawodnik grający w I i II lidze nie ma prawa startu w turnieju, weryfikacja w dniu
zawodów.
 Organizator nie zwraca wpisowego w przypadku rezygnacji zespołu.

NAGRODY:
 Zespoły zajmujące miejsca na podium otrzymują: pamiątkowe puchary i nagrody
rzeczowe.
 Zespół

zajmujący

IV

miejsce

w
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mieszanej,

kobiet

i

mężczyzn

otrzyma nagrodę pocieszenia.
 Organizator przyznaje nagrody indywidualne dla najlepszego zawodnika, zawodniczki
w kat. mężczyzn, kobiet i mieszanej.
 Losowanie nagród wśród wszystkich zawodników biorących udział w sobotę i niedzielę,
odbędzie się w niedzielę po wręczeniu wszystkich nagród regulaminowych. Warunkiem
udziału w losowaniu jest wypisanie kuponu konkursowego i udzielenie prawidłowej
odpowiedzi. W kat. młodzieżowych, nagrody rozlosujemy po turnieju w piątek.

Organizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański
tel., fax.: 56-221-20 , 509-560-62

