Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych klas IV - VI
o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach
Wiączyń Dolny 24.04.2017r.
Cel:
- popularyzacja piłki siatkowej wśród uczniów
- promocja aktywnego stylu życia i zdrowej sportowej rywalizacji
- przestrzeganie zasady fair play
Organizator:
Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach, UKS SKOSZ, Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym
Termin i miejsce:
24.04.2017 r. , Sala gimnastyczna w Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym
Uczestnictwo:
- Do zawodów mogą przystąpić uczniowie klas IV i VI, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w
zawodach.
- Opiekunowie dostarczą listę maks. 10 zawodników ( w tym minimum 2 dziewczynki)
- Zgłoszenie drużyn do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem Regulaminu Turnieju .
System gier:
a) faza grupowa każdy z każdym (2 grupy A,B po 3 zespoły)
Siatkówka V-VI (B1-B2)
Siatkówka V-VI (A1-A2)
Siatkówka V-VI (B1-B3)
Siatkówka V-VI (A1-A3)
Siatkówka V-VI (B2-B3)
Siatkówka V-VI (A2-A3)
b) mecze o miejsca:
Siatkówka V-VI (mecz o 5 miejsce AIII-BIII)
Siatkówka V-VI (mecz o 3 miejsce AII-BII)
Siatkówka V-VI (mecz o I miejsce AI-BI)

- Wysokość siatki- ok. 200
ZASADY GRY :
1. Spotkania rozgrywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami gry w piłkę siatkową zatwierdzonymi
przez Polski Związek Piłki Siatkowej z przedstawionymi w niniejszym regulaminie zmianami lub
uzupełnieniami.
2. W celu ujednolicenia czasów poszczególnych spotkań wprowadza się następujące zmiany:
- mecze będą rozgrywane do 2 wygranych setów, set wygrywa drużyna, która pierwsza zdobędzie 15
pkt. (brak konieczności dwupunktowej przewagi),
- w przypadku remisu w setach 1:1 rozgrywany jest set decydujący do 10 punktów
- set decydujący wygrywa drużyna, która pierwsza osiągnie 10 pkt i dwupunktową przewagę, w
przypadku braku dwupunktowej przewagi set jest kontynuowany, set i mecz wygrywa drużyna,
która pierwsza zdobędzie 15 pkt.
3. Przerwy między setami trwają maksymalnie 3 minuty.
4. Każdej drużynie przysługuje 5 minutowa rozgrzewka przed każdym spotkaniem.
5. Zmiany odbywają się tylko w przerwie gry za zgodą sędziego (ilość zmian dowolna).
PUNKTACJA I SYSTEM ROZGRYWEK W FAZIE GRUPOWEJ:
1. Zwycięstwo 2:0 - 3 pkt. Zwycięstwo 2:1 - 2 pkt Porażka 1:2 - 1 pkt Porażka 0:2 - 0 pkt
2. W przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje:
a) lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych,
b) lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych.
3. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych w ust. 1 i 2 nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej
pozycji
w tabeli decydują mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami
Nagrody:
- Dyplomy, Puchar Dyrektora SP w Starych Skoszewach, pamiątki dla wszystkich uczestników turnieju
Postanowienia końcowe:
- W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada fair play .
- Sędziów powołuje organizator Obowiązują ogólne przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej; w kwestiach
spornych interpretacja przysługuje organizatorom i sędziom (i do ustalenia z trenerami w czasie odprawy).
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem turnieju oraz przed
meczami o punkty oraz do rozstrzygania kwestii spornych.

Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy

