REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
O PUCHAR WÓJTA I RADY GMINY JASTRZĘBIA
I. Cele
1.Integracja mieszkańców
2. Rywalizacja sportowa
II. Organizatorzy
1. WÓJT GMINY JASTRZĘBIA
2. RADA GMINY JASTRZEBIA
III. Termin i miejsce rozgrywek
17.02.2019 r. w Hali Sportowej Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi
IV. Uczestnictwo
1. Udział drużyny należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Jastrzębi u Pana Pawła Głuchowskiego tel.
728 725 075 w terminie do 14.02.2019.
2. Zgłoszenia do turnieju należy dokonać na karcie zgłoszeniowej, która stanowi załącznik do
regulaminu.
3. Wraz ze zgłoszeniem należy dołączyć oświadczenie drużyny dotyczące dobrego stanu zdrowia
i możliwości uczestnictwa w turnieju, które stanowi załącznik do regulaminu.
4. Każde sołectwo z terenu Gminy Jastrzębia może wystawić jedną drużynę.
5. Sołectwa mogą się łączyć, aby wystawić drużynę.
6. Każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
7. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać oświadczenie o zgodzie na udział w turnieju
podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych.
8. Drużynę może zgłosić tylko osoba pełnoletnia.
V. Sposób przeprowadzania zawodów
1. Na boisku przebywają drużyny 6-cio osobowe.
2. System rozgrywek uzależniony jest od ilości drużyn i dlatego zostanie podany bezpośrednio
przed rozpoczęciem turnieju.
3. Program turnieju obejmuje:
12:00 oficjalne rozpoczęcie turnieju
12:10 zapoznanie z regulaminem i losowanie grup
12:30 rozpoczęcie meczów eliminacyjnych
4. Zakończenie turnieju uzależnione jest od ilości uczestniczących w nim drużyn.
5. W turnieju uczestniczą zespoły zgłoszone, zaproszone i wytypowane przez organizatorów.
6. Zespół typuje kapitana, który uczestniczy w losowaniu grup oraz przedstawia pisemnie skład
zespołu.
7. Skład zespołu tworzy maksymalnie 10 zawodników.
8. Na boisku musi znajdować się co najmniej pięciu. W przypadku mniejszej ilości zawodników,
zespół przegrywa walkowerem 0:2 (0:15, 0:15).
9. Na boisku obowiązuje wyłącznie obuwie i strój sportowy.

VI. Punktacja i ustalenie miejsc.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Mecz trwa do dwóch wygranych setów.
W przypadku wyniku remisowego po dwóch setach, rozgrywany jest tie-break.
W kwestiach spornych podczas meczu ostateczną decyzję podejmuje sędzia, a
zawodnicy zobowiązują się stosować do jego decyzji. W przypadku niesportowego
zachowania sędzia dodaje punkty drużynie przeciwnej i może usunąć zawodnika do
końca rozgrywanego meczu.
Zespół ma prawo do dwóch 30 sekundowych czasów w każdym secie.
Punktacja: Zwycięstwo - 2 pkt, Remis - 1 pkt, porażka - 0 pkt.
O zajmowanym miejscu decyduje kolejno: liczba zdobytych punktów, lepszy bilans
bezpośrednich meczów między zainteresowanymi drużynami, ilość zdobytych setów,
ilość zdobytych punktów.

VII. Nagrody i ich finansowanie.
1. Za uczestnictwo w turnieju każdy z zawodników otrzyma dyplom i koszulkę sportową.
2. Za miejsca I, II, III drużyny otrzymają puchary.
3. Zakup nagród, pucharów i dyplomów finansowany jest ze środków budżetu Gminy Jastrzębia.
VIII. Uwagi końcowe.
1. Organizator zapewnia obsługę sędziowską turnieju oraz pomoc medyczną w zakresie
podstawowym (pielęgniarkę).
2. Organizator zapewnia wodę.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji zawodników odniesionych
podczas turnieju.
4. Organizator nie odpowiada za skutki kradzieży w trakcie trwania turnieju.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w kwestiach spornych.
6. Nie przewiduje się protestów i odwołań od wyników sportowych.
7. Każdy zawodnik zobligowany jest do posiadania podczas turnieju dokumentu
potwierdzającego jego tożsamość.
Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu obowiązującego na turnieju.

Jastrzębia 04.02.2019

