IX OTWARTY TURNIEJ DRUŻYN AMATORSKICH W PIŁCE SIATKOWEJ

REGULAMIN
1. Cel
– popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim,
–

integracja mieszkańców Gminy Nowa Słupia i gmin ościennych,

–

upowszechnianie formy spędziania czasu wolnego,

–

popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.

2. Organizator:
–

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach,

–

Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek Emeryk.

3. Termin i miejsce:
–

26 Stycznia 2019 roku ( sobota ) o godz. 9.00. ( godz: 8.30 zbiórka zawodników, godz: 8.45
weryfikacja )

–

Hala Sportowa w Nowej Słupi

4. Uczestnictwo:
–

prawo startu mają wszyscy mieszkańcy Gminy Nowa Słupia i Gmin ościoennych zrzeszeni i
nie zrzeszeni,

–

drużyny maksymalnie 10 – osobowe,

–

W skład drużyny mogą wchodzić kobiety i mężczyźni,

–

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe:
 I – do lat 13
 II – od lat 14

–

Osoby kwalifikujące się do I kategorii mogą brać udział w rozgrywkach wyzszej kategorii.

–

W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat obowiązuje pisemne oświadczenie
rodziców lub prawnych opiekunów zezwalające na uczestnictwo w turnieju.

5. System rozgrywek:
- Każdy z każdym, lub w grupach, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn (każdy z każdym,
zwycięzcy grup grają o miejsce pierwsze i drugie drużyny grają o miejsce trzecie i czwarte),
- zawodnik, który rozegrał w danej drużynie jedno spotkanie nie może gra
w innym zespole,
- mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli:
•

drużyna ma skład 4 – osobowy, lub mniej

•

drużyna nie stawi się na mecz z własnej winy,

•

w drużynie grał nieuprawniony zawodnik.

6. Zgłoszenia:
- zgłoszenie drużyny należy dostarczyć do sekretariatu Domu Kultury w Rudkach w formie
pisemnej lub elektronicznej gok@dymarki.pl – na karcie zgłoszenia załączonej do regulaminu wraz
ze zgodami.
- zgłoszenia w formie pisemnej do dnia 23 Stycznia 2019 roku.
- w przypadku braku kompletu dokumentów zgłoszenie nie zostanie przyjęte.
- karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Gminy Nowa Słupia, w sekretariacie Domu
Kultury i stronie internetowej GOKSiT www.dymarki.pl
- podczas weryfikacji przed turniejem członkowie druzyn mają obowiązek okazać dokument
tożsamości. Niepełnoletni uczestnicy muszą dodatkowo dostarczyć zgodę rodzica lub prawnego
opiekuna na udział w zawodach.
- organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany organizacyjne, o których uczestnicy będą
informowani.
7. Nagrody:
- Drużyny zajmujące I-III miejsce otrzymują Puchary zakupione przez Stowarzyszenie Zdrowy
Człowiek Emeryk.
8. Klasyfikacja:
O zajętym miejscu decydują:
- ilość zdobytych punktów (wygrana 2pkt., przegrana 0 pkt.)
- przy równej ilości punktów decyduje różnica setrów – większa ilość wygranych setów,
- przy jednakowej różnicy setów – stosunek małych punktów – zdobytych do straconych,
- wynik bezpośredniego spotkania.
- turniej odbywa sie zgodnie z przepisami PSP. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.
Drużyna liczy 6 graczy plus rezerwowi (3 w pierwszej linii i 3 w drugiej linii).

Obowiązuje strój sportowy, obuwie halowe

9. Postanowienia Końcowe.
- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od
wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,
- w sprawach rozgrywek można kontaktować się z biurem organizatora.
- interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
Tel. (41) 31-77-604,
Rafał Gajewski – 512 241 567
e-mail: gok@dymarki.pl

