REGULAMIN
Turnieju Siatkówki Mężczyzn
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

I.

Cel:
- popularyzacja siatkówki;
- propagowanie aktywności fizycznej;
- popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.

II.

Organizator:
Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą,
ul. Licealna 1a, 87 - 610 Dobrzyń nad Wisłą,
tel. (0 54) 253-05-70, tel. kom. +48 535-192-865, e-mail: dcsit@dobrzyn.pl

III.

Termin i miejsce:
23.10.2016r. godz. 10:00, Hala DCSiT ul. Licealna 1a, 87 - 610 Dobrzyń nad Wisłą;

IV.

Uczestnictwo:
- w turnieju uczestniczy 6 zaproszonych drużyn, zgłoszenia do 18.10.16r. do godz. 14:00
- prawo startu mają mężczyźni, którzy ukończyli 15 rok życia;
- zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju;

V.

Zasady:
- system rozgrywek: w dwóch grupach po 3 zespoły „każdy z każdym” , zwycięzcy grupy A i grupy B
rozegrają mecze półfinałowe z drugimi zespołami z grup przeciwnych. Zespoły z trzecich miejsc
rozgrywają mecz o V miejsce. Zwycięzcy półfinałów rozegrają mecz finałowy, przegrani półfinałów –
mecz o III miejsce.
- mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów, sety do 25 pkt, tie-break do 15.
- w trakcie gry obowiązują przepisy PZPS. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów;
- zasady ustalania kolejności: 1. większa liczba wygranych meczów; 2. liczba zdobytych punktów; 3.
wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów; 5. mecze bezpośrednie.
Punktacja: zwycięstwo 2:0 – 3 pkt, zwycięstwo 2:1 – 2 pkt, porażka 1:2 – 1 pkt, porażka 0:2 – 0 pkt;

VI.

Nagrody:
- Puchary dla 3 pierwszych drużyn.

VII.

Postanowienia końcowe:
- zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność lub za zgodą rodziców i nie mają
przeciwwskazań zdrowotnych do 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;
- interpretacja Regulaminu należy do organizatora.

ORGANIZATOR

