Regulamin Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych
o Puchar Wolontariatu Europejskiego
Dni Sportu Nowosolna 2017, 23 kwietnia 2017
I.







CEL
popularyzacja piłki siatkowej,
propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
integracja mieszkańców gminy,
wymiana doświadczeń i integracja pomiędzy klubami sportowymi,
podnoszenie sprawności fizycznej w grach zespołowych,
popularyzacja form aktywnego wypoczynku

II.




ORGANIZATORZY
Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie,
Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna.

III. TERMIN 23 kwietnia 2017 r. (niedziela), w godzinach 8:30- 15:30.
IV. MIEJSCE
Turniej siatkówki rozgrywany będzie na sala gimnastycznej w Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym,
Wiączyń Dolny 18
V. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami turniej siatkówki są młodzież (gimnazjalna) oraz dorośli.
2. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są mailowo przez GPCKiE w Plichtowie pod adresem mailowym
sport@gpckie.pl .
3. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 21 kwietnia 2017 r
VI. SYSTEM ROZGRYWEK
Drużyna składa się maksymalnie z 8 osób (zawodniczek i zawodników).
Drużyny występują na boisku w 6 – osobowym składzie.
Podczas spotkania na boisku muszą przebywać minimum 2 zawodniczki .
W przypadku braku zawodniczek gotowych do gry ( lub kontuzji zawodniczek) dopuszcza się grę drużyny w
okrojonym składzie: 4 mężczyzn +1 kobieta lub 4 mężczyzn.
5. W wyniku losowania przeprowadzonego przez organizatora w dniu rozgrywek uczestniczące drużyny
zostaną podzielone na dwie trzy zespołowe grupy eliminacyjne
6. W grupach eliminacyjnych drużyny rywalizują systemem „każdy z każdym” do dwóch zwycięskich setów.
Kolejność rozgrywania meczów w fazie grupowej: A1-A2 B1-B2 A1-A3 B1-B3 A2-A3 B2-B3
7. W półfinałach: drużyny z dwóch grup które zajęły 3 miejsca zawalczą o 5 miejsce, drużyny z dwóch grup
które zajęły 2 miejsca zawalczą o 3 miejsce, drużyny z dwóch grup które zajęły 1 miejsca zawalczą o 1
miejsce.
1.
2.
3.
4.

8. Pojedynki finałowe rozgrywane są do trzech zwycięskich setów.
VI. PRZEPISY TURNIEJU I PUNKTACJA
1. Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZPS,
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.,
 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. Siatka zawieszona będzie na wysokości 235 cm,
4. Uczestników turnieju obowiązuje strój i obuwie sportowe,
5. W turnieju obowiązuje następująca punktacja: a) 2:0 – 3 punkty b) 2:1 – 2 punkty c) 1:2 – 1 punkt d) 0:2 – 0
punktów.
VII. NAGRODY
I miejsce – puchar, dyplom + drobna nagroda rzeczowa dla każdego zawodnika
II miejsce – dyplom + drobna nagroda rzeczowa dla każdego zawodnika
III miejsce - dyplom + drobna nagroda rzeczowa dla każdego zawodnika
Najlepszej siatkarki i siatkarza turnieju – dyplom+ drobna nagroda rzeczowa
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W trakcie turnieju organizatorzy zapewniają doraźną pomoc medyczną,
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania wizerunku uczestniczących w turniejach
zespołów oraz uczestników: podczas trwania turnieju, w materiałach reklamowych i folderach związanych z
turniejem, informacjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz internetowych,
3. Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju zobowiązane są do ustawienia się do zdjęcia zespołowego przed
rozegraniem pierwszego spotkania eliminacyjnego,
4. Po zakończenia turnieju zwycięska drużyna oraz triumfatorzy klasyfikacji indywidualnych turnieju
(najlepsza siatkarka i siatkarz) zobowiązani są do pozostania w strojach sportowych podczas dekoracji
(wręczanie pucharów, medali i dyplomów) oraz uczestnictwa w pamiątkowych zdjęciach ,
5. Drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie, organizatorzy nie odpowiadają za kontuzje lub
nieszczęśliwe wypadki,
6. Organizatorzy nie odpowiadają za zaginięcie sprzętu lub rzeczy osobistych uczestników,
7. Na terenie hali sportowej (w tym szatni oraz innych pomieszczeniach) zabrania się palenia papierosów i
spożywania napojów alkoholowych ,
8. Wszystkie sprawy oraz problemy wynikłe w trakcie turnieju, a nie uregulowane niniejszym regulaminem,
rozstrzygane będą w gronie zainteresowanych zespołów oraz przedstawicieli organizatora turnieju,
9. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz do zmiany
systemu rozgrywek w przypadku zgłoszenia się innej niż przewidywana liczby drużyn.

Organizatorzy „DNI SPORTU”:
GPCKiE: Ewa Szrajber sport@gpckie.pl 519-150-012, Renata Niedzielska gpckie@gpckie.pl 519-150-012
Gimnazjum: Arkadiusz Bartke arekbartke@onet.eu 661751101, Kamila Woźnicka 605 482 924
SGN: Marcin Marszałek Marcin.marszalek@great.net.pl 510 029 474

