REGULAMIN
„VI Noworocznego turnieju piłki siatkowej o Puchar Cięciny”
I. Cel:
1. Popularyzacja gry w piłkę siatkową młodzieży i dorosłych.
2. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
3. Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.
II. Organizator:
1. Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej Cięcina.eu.
III. Termin i miejsce:
1. 05.01.2019 r. – Hala przy Gimnazjum w Cięcinie i Sala Gimnastyczna przy SP1 w Cięcinie
2. Rozpoczęcie turnieju - godz. 9:00.
IV. Uczestnictwo:
1. Prawo startu mają drużyny zorganizowane (min. 6 max 10 osób w drużynie) bez względu na płeć,
które uiszczą opłatę startową w wysokości 20 złotych od każdego zgłoszonego zawodnika.
2. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do przedstawiciela wypełnionej karty zgłoszeniowej
(załącznik nr 1).
3. W turnieju mogą brać udział zawodnicy zarejestrowani w Polskim Związku Piłki Siatkowej.
4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych przeciwwskazań lekarskich.
5. Uczestnicy poniżej 18 roku życia obowiązkowo muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych na udział w turnieju, (w przypadku jej braku nie zostaną dopuszczeni do
rozgrywek)

V. Zgłoszenia:
1. Zgłoszenia drużyn należy dokonać w dniu zawodów.
2. W turnieju bierze udział max. 8 drużyn.
3. W zawodach mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które podpisały się indywidualnie na
karcie zgłoszeniowej.
VI. Sposób przeprowadzenia turnieju:
1. Organizator w dniu turnieju przeprowadzi losowanie na podstawie którego zespoły zostaną
przydzielone do dwóch grup „A” i „B”.

2. W grupach zespoły rywalizują każdy z każdym. W następnej fazie turnieju zespoły, które zajęły 1
miejsca grają z o miejsce I, II w turnieju. Zespoły, które zajęły 2 miejsca w grupach grają o miejsca III,
IV w turnieju. Zespoły, które zajęły 3 miejsca w grupach, walczą o V-VI miejsce w turnieju.

VII. Klasyfikacja:
1. Mecze będą się odbywały do 2 wygranych setów, każdy set do 25 pkt. (pod warunkiem uzyskania
dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), a w przypadku remisu 1-1 rozegrany zostanie tiebreak do 15 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów).
2. O kolejności w grupie decydują odpowiednio:
a) Liczba punktów (zwycięstwo 2 pkt., porażka 1 pkt)
b) Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych
c) Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów
3. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych w pkt. 2 ust. a, b i c nadal nie można ustalić kolejności,
o wyższej pozycji w tabeli decydują mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

4. Mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli: drużyna nie ma sześcioosobowego składu, drużyna
nie stawi się na mecz.

VIII. Zasady finansowania:
1. Koszty organizacyjne turnieju pokrywa Organizator ze środków własnych oraz opłaty startowej.
2. Organizator nie pokrywa kosztów napoi i wyżywienia oraz przejazdów i pozostałych kosztów
zainteresowanych drużyn.
IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz
zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.
2. Na terenie parkietu boiska obowiązuje obuwie sportowe.
3. Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem.
4. Mecze rozgrywane są wg zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.
5. Na terenie hali sportowej, na którym rozgrywany jest turniej (w szczególności w szatniach)
obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych.
6. W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za prośbą
organizatora ma prawo weryfikacji wyniku meczu, dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
7. Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS.
8. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny danego meczu.
9. Regulamin ten zostaje przekazany każdemu z kapitanów drużyn.
10. Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej drużynie z niniejszym
regulaminem.
11. Za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada
kapitan drużyny.

12. Zapoznanie się z regulaminem zawodnik poświadcza wpisując się własnoręcznie na karcie
zgłoszeniowej.
13. Organizator zapewnia, obsadę sędziowską.
14. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
15. W sprawach turnieju można kontaktować się z przedstawicielami Organizatora (pkt. II.1).

