REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI MĘŻCZYZN
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły
I.
1.
2.
3.
4.

Cel turnieju
Popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym
Podnoszenie sprawności fizycznej
Integracja społeczna
Rywalizacja w duchu fair play.

II.
Patronat
1. Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły
2. Prezes Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o.
III.
Organizator
1. Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sportowej 6, 64-500 Szamotuły
IV.
Miejsce i termin
1. Hala widowiskowo-sportowa „Wacław” przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach
2. 5 kwietnia 2014r. godz. 10:00
V.
Uczestnicy
1. W turnieju mogą brać udział drużyny, które do dnia 22.03.2014r. uregulują wpisowe w kwocie
150,00 zł na konto CS Szamotuły : BS Duszniki 57 9072 0002 2099 0007 9729 0001 z nazwą
zespołu.
2. O kolejności zgłoszeń decyduję zgłoszenie do koordynatora oraz termin wpływu wpisowego
na konto CS Szamotuły.
3. W turnieju może brać udział maksymalnie 8 zespołów
4. W turnieju mogą brać udział zespoły męskie złożone z maksymalnie 10 osób.
5. W turnieju mogą brać udział zawodnicy nie posiadający przeciwskazań zdrowotnych do
czynnego uprawiania sportu.
6. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
7. Stwierdzenie nieprawidłowości w zgłoszeniu powoduje dyskwalifikację drużyny.
8. Drużyna, która wycofa się z turnieju na mniej niż 7 dni przed jego startem nie otrzyma zwrotu
kwoty wpisowego.
VI.
Program turnieju *
 09:20 - 9:50 Otwarcie szatni
 10:00 - 10:10 otwarcie turnieju
 10:10 - 10:20 odprawa kapitanów
 10:30 - 18:00 mecze turniejowe
 18:00 - 18:20 wręczenie nagród i zakończenie turnieju
*Program może ulec zmianie
VII.
Rozgrywki
1. Mecze odbywają się zgodnie z przepisami PZPS
2. Mecze sędziują sędziowie WZPS :Bartosz Świst i Tomasz Manszewski.
3. Mecze w fazie grupowej rozgrywane będą do dwóch wygranych setów (do 25 pkt),
a ewentualny tie-brek do 15 pkt.
4. Mecze w fazie pucharowej rozgrywane będą do trzech wygranych setów (do 25 pkt),
a ewentualny tie-brek do 15 pkt.
5. Mecz o trzecie miejsce i finał rozgrywane będą do trzech wygranych setów (do 25 pkt),
a ewentualny tie-brek do 15 pkt.
6. Za zwycięstwo 2:0 drużyna otrzymuje 3 pkt, za przegraną 0 pkt.
7. Za zwycięstwo 2:1 drużyna otrzymuje 2 pkt, a przegrana 1 pkt.
8. O kolejności w tabeli grup decydują kolejno duże punkty, małe punkty, pojedynek bezpośredni

VIII. Ustalenia organizacyjne
1. Organizator powołał zespół organizacyjny, który w jego imieniu będzie czuwał nad właściwą
organizacją oraz przebiegiem zawodów.
2. Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NW na okres zawodów. Drużyny winne dokonać
ubezpieczenia zawodników we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na trybunach.
5. Zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie halowe.
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu podczas turnieju, nie zastosowanie się do
tego punkt jest jednoznaczne z wykluczeniem zespołu z turnieju bez prawa jakichkolwiek
roszczeń.
7. Koszty ewentualnych zniszczeń w szatniach ponosi będą zespoły do nich przydzielone.
8. Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunków i danych
w celach marketingowych
IX.
Nagrody
1. Za zajęcie pierwszego miejsca zespół otrzyma puchar oraz nagrodę pieniężną w wysokości
1000,00 zł brutto.
2. Za zajęcie miejsc 2-3 drużyny otrzymują puchary.
3. Za miejsca 4-8 zespoły otrzymają dyplomy.
4. Najlepszy zawodnik turnieju zostanie nagrodzony statuetką.
X.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obowiązki drużyn i zawodników
Drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu;
Drużynę obowiązuje posiadanie jednolitych strojów z numerami i obuwie sportowe;
Drużyna musi posiadać kapitana lub trenera,
Każdy zawodnik ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń sędziów;
Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasady sportowej rywalizacji "fair play";
W sytuacjach spornych tylko kapitan ma możliwość wyjaśniania interpretacji sędziego;
zawodnicy muszą stosować się do postanowień zawartych w komunikatach organizacyjnych
oraz podanych na odprawie technicznej oraz innych postanowień dotyczących min. organizacji
zaplecza, szatni, trybun, miejsc wydzielonych, organizacji uroczystości otwarcia i zakończenia
zawodów i ogłoszenia wyników.

XI.
Postanowienia końcowe
1. Listę zawodników, podpisany regulamin oraz potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres
b.weglewski@csszamotuly.pl lub dostarczy do administracji CS Szamotuły, w budynku hali
„Wacław” przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach do dnia 22.03.2014r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych
związanych z organizacją i przebiegiem turnieju.
3. Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora zawodów; Bartosza Węglewskiego
tel. 507 029 432.

…………………..
Podpis Kapitana

Nazwa Drużyny : ………………………………………………………………

Lista zawodników :

L.p

Czytelne imię i nazwisko

Adres e-mail

Czytelny podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

……………………………….
Data i podpis kapitana

