REGULAMIN VI NOCNEGO
TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
ORGANIZATOR :


ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM.HUGONA KOŁŁĄTAJA W SZAMOTUŁACH

CEL ZAWODÓW:




popularyzacja siatkówki wśród młodzieży i dorosłych
wyłonienie najlepszej drużyny turnieju
promowanie zdrowego trybu życia a także aktywnego wypoczynku i rekreacji

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:


17.03.2017r. godz. 18.30 sala sportowo-widowiskowo „Nałęcz” w Szamotułach

WARUNKI UCZESTNICTWA:











w zawodach mogą wziąć udział drużyny składające się maksymalnie z 8 zawodników (zawodniczek),
ilość drużyn ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (max 15 drużyn),
w zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie,
zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
w trakcie turnieju uczestników obowiązuje zakaz spożywanie alkoholu i środków odurzających, zawodnicy
będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek
organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach
drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej
zawodników podczas turnieju,
zawodnicy startujący w turnieju nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich
w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny zawodów,
w turnieju mogą brać udział zawodnicy (zawodniczki) nie posiadające licencji sportowej.

ZGŁOSZENIA:


listy imienne z dowodem wpłaty należy dostarczyć do 15. 03. 2017 roku sędziemu głównemu zawodów.

KOSZTY:


wpisowe od drużyny 200 zł (płatne w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 3 pok. 103) z dopiskiem „Turniej
nocny” do 15. 03. 2017.

SYSTEM ROZGRYWEK:


FAZA GRUPOWA – 3 grupy po 5 zespołów („każdy z każdym” po 2 sety do 21 punktów bez
przewagi dwupunktowej).



FAZA FINAŁOWA








zwycięzcy w grupach grają o miejsca 1 – 3 systemem ( „każdy z każdym” po 2 sety do 21 punktów
bez przewagi dwupunktowej )
zespoły z drugich miejsc grają o miejsca 4-6 systemem ( „każdy z każdym” po 2 sety do 21 punktów
bez przewagi dwupunktowej )
zespoły z trzecich miejsc grają o miejsca 7-9 systemem ( „każdy z każdym” po 2 sety do 21 punktów
bez przewagi dwupunktowej )
pozostałe zespoły kończą rozgrywki na fazie grupowej zajmujac miejsca od 10-15
sędziowie Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej
zwycięski mecz 3 pkt, remis 1,5 pkt ( taka sama liczba małych punktów), przegrana 1 pkt
kolejności miejsc w turnieju decyduje:
* największa ilość zdobytych punktów
* lepszy stosunek małych punktów (większa liczba uzyskana po podziale punktów zdobytych przez
punkty stracone)
* wynik bezpośredniego spotkania

NAGRODY:


Puchary, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez sponsorów, MVP turnieju

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:





organizator ubezpiecza zawody oraz zapewnia podstawową opiekę medyczną.
zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru
wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie
i w przyszłości na całym świecie.
organizator zapewnia ciepły posiłek, napoje, owoce, słodkie „co nieco”
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i
zasad gry.

 PIŁKI DO ROZGRZEWKI WE WŁASNYM ZAKRESIE

Szamotuły, 8 marca 2017 roku.

