
REGULAMIN TURNIEJU W PIŁKĘ SIATKOWĄ PLAŻOWĄ O PUCHAR WÓJTA
GMINY NIEDŹWIADA

Cel
Popularyzowanie  plażowej  piłki  siatkowej  oraz  aktywnego  wypoczynku.  Wyłonienie  najlepszej  drużyny
amatorskiej w siatkówce plażowej w 6 kategoriach wiekowych: seniorzy – kobiety i mężczyźni; uczniowie
gimnazjum – dziewczęta i chłopcy; uczniowie szkół podstawowych – dziewczęta i chłopcy.

Organizator
Wójt Gminy Niedźwiada, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy.

Czas i miejsce
Rozgrywki  zostaną  przeprowadzone  na  boiskach  siatkówki  plażowej  nad  zalewem  w  Pałecznicy  w  dniu
09.08.2018 r.

Zgłoszenia
Zgłoszenia  do  turnieju  przyjmowane  będą  w  dniu  zawodów  od  godz.  9:30. Losowanie  par/grup
w poszczególnych kategoriach odbędzie się przed rozpoczęciem turnieju. Początek gier - godz. 10:00.

Uczestnictwo
W turnieju  mogą  brać  udział  wszyscy  chętni  mieszkańcy  gminy  Niedźwiada,  w  odpowiedniej  do  wieku
kategorii. Liczba drużyn startujących w turnieju, z uwagi na możliwości organizacyjne, jest ograniczona do
40- tu.

System rozgrywek
Turniej odbędzie się według ogólnych zasad gry w siatkówkę plażową obowiązujących w Polskim Związku
Piłki  Siatkowej.  W  zależności  od  ilości  zgłoszeń  rozgrywki  toczyć  się  będą  w  grupach  lub  systemem
pucharowym.
Dwa najlepsze zespoły seniorów z XVIII turnieju będą rozstawione w pierwszej rundzie. O kolejności miejsc w
grupie  decydują:  większa  liczba  zwycięstw,  a  następnie:  zwycięstwo  w  bezpośrednim  pojedynku
zainteresowanych  zespołów,  lepsza  różnica  setów,  lepsza  różnica  małych  punktów.  Do  dalszych  gier
przechodzą tylko zwycięzcy grup.
Organizatorowi  turnieju  przysługuje  prawo  wyboru  sposobu  rozegrania  zawodów  i  zmiany  przepisów
dotyczących liczby partii (setów) koniecznych do wygrania meczu oraz liczby punktów jaką należy uzyskać,
aby wygrać partię.
Szczegóły organizacyjne zostaną przedstawione uczestnikom przed rozpoczęciem turnieju.

Sędziowanie
 Mecze sędziują wyznaczeni przez Organizatora sędziowie.

Nagrody
Nagrodą w turnieju będą puchary przyznawane za I miejsce w kategorii oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych
drużyn w każdej kategorii.

Postanowienia końcowe
Turniej  rozgrywany  będzie  piłkami  organizatora.  Wszystkich  zawodników  obowiązuje  strój  sportowy.
Zawodnicy uczestniczący w turnieju winni w dniu zawodów złożyć oświadczenie,  że są zdrowi,  nie  mają
przeciwwskazań  do  gry  w  plażowej  piłce  siatkowej  i  startują  na  własne  życzenie.  W  przypadku  osób
niepełnoletnich wymagana zgoda rodzica lub opiekuna. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez
opieki w miejscu organizowanego turnieju. Organizator zapewnia ubezpieczenie od następstw NW uczestników
turnieju. W wypadku niesportowego zachowania się drużyna zostanie zdyskwalifikowana. Decyzje sędziego,
co do meczu są ostateczne, w innych sprawach decyzje podejmuje Sędzia Główny. W sytuacji, gdy warunki
atmosferyczne będą bardzo niekorzystne (ulewny deszcz)  organizator  może odwołać turniej.  Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.

ORGANIZATORZY


