REGULAMIN
„SPARTAKIADA SOŁECTW”
Piłka siatkowa kobiet i mężczyzn
I. Cel:
- popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim;
- integracja mieszkańców sołectw gminy Dobrzyń nad Wisłą;
- propozycja aktywnego spędzania czasu wolnego.
II. Organizator:
Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą,
tel. (0 54) 253-05-70, e-mail: dcsit@dobrzyn.pl
III. Termin i miejsce:
09.04.2016r. (sobota), godz.16:00 hala DCSiT.
IV. Uczestnictwo:
- do rozgrywek mogą przystąpić sołectwa Gminy Dobrzyń nad Wisłą, które dokonają zgłoszenia
drużyny telefonicznie, mailowo lub osobiście w sekretariacie DCSiT do 08.04.2016r. do godz. 15:00.
Istnieje też możliwość zgłoszenia drużyny w dniu zawodów, najpóźniej 30 minut przed ich
rozpoczęciem.
- listę zawodników potwierdzoną przez sołtysa należy dostarczyć w dniu zawodów;
- w drużynie mogą występować mieszkańcy lub byli mieszkańcy danego sołectwa;
- każde sołectwo może zgłosić 2 drużyny: żeńską i męską, które będą oddzielnie klasyfikowane;
- drużyna składa się min. z 6 zawodników + ewentualnie rezerwowi;
- zawodnicy od 15 do ukończenia 18 roku życia mogą uczestniczyć w zawodach za pisemną zgodą
rodziców;
V. Zasady:
- system rozgrywek w zależności od liczby zgłoszonych drużyn zostanie ustalony w dniu zawodów;
- mecz: do dwóch wygranych setów, set do 25 pkt, tie-break do 15 pkt;
- w trakcie gry obowiązują przepisy PZPS. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów;
- punktacja: zwycięstwo 2:0 – 3 pkt, zwycięstwo 2:1 – 2 pkt, porażka 1:2 – 1 pkt, porażka 0:2 – 0 pkt.
- przy równej ilości punktów, o kolejności decyduje: wynik bezpośredniego meczu, stosunek setów
wygranych do przegranych, stosunek małych punktów.
VI. Postanowienia końcowe:
- zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność lub za zgodą rodziców i nie mają
przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju;
- organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje i koszty leczenia wynikłe z tytułu
udziału w zawodach;
- wszystkich uczestników obowiązuje zmienne obuwie z jasną podeszwą nie pozostawiające rys;
- interpretacja Regulaminu należy do organizatora.
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