REGULAMIN
„SPARTAKIADA SOŁECTW”
Siatkówka plażowa
I. Cel:
- popularyzacja siatkówki plażowej w środowisku wiejskim;
- integracja mieszkańców sołectw gminy Dobrzyń nad Wisłą;
- aktywne spędzanie 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:
10.07.2016r. godz. 11:00 boisko do siatkówki plażowej przy szkole w Chalinie;
IV. Uczestnictwo:
- do rozgrywek mogą przystąpić sołectwa Gminy Dobrzyń nad Wisłą, które dokonają zgłoszenia
drużyny telefonicznie, mailowo lub osobiście w sekretariacie DCSiT do 08.07.2016r. 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;
- drużyna składa się z 2 zawodników;
- osoby w wieku 15-18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w turnieju;
- w skład drużyny mogą wchodzić kobiety.
V. Zasady:
- system rozgrywek uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn;
- mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów, każdy set do 15 pkt;
- w trakcie gry obowiązują przepisy siatkówki plażowej. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia 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 decyduje: wynik bezpośredniego meczu, stosunek setów wygranych do
przegranych, stosunek małych punktów.
Punkty do klasyfikacji generalnej Spartakiady Sołectw:
Punkty otrzymuje każda drużyna uczestnicząca w zawodach o wartości odwrotnej do zajmowanych
miejsc. Np. jeśli zagrają 4 drużyny: I miejsce - 4pkt, II miejsce - 3pkt itd.
VI. Nagrody:
- dyplomy i punkty do klasyfikacji generalnej.
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;
- interpretacja regulaminu należy do organizatora.
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