REGULAMIN WAKACYJNEGO TURNIEJU DZIKICH DRUŻYN
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
CELE TURNIEJU
 Wyłonienie najlepszego zespołu w turnieju;
 Rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieży;
 Popularyzacja siatkówki plażowej wśród młodzieży we Włodawie;
 Doskonalenie posiadanych i zdobywanie nowych umiejętności w dziedzinie piłki
siatkowej;
 Wpajanie zasad fair play w rywalizacji sportowej.
ORGANIZATOR
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie ul. Szkolna 4;
 Informacje dotyczące turnieju znajdują się na stronie internetowej MOSiR-u oraz
u animatorów na Orliku.
TERMIN i MIEJSCE
 13.08.2016r. w godz. 10:00 – 16:00;
 Boisko do siatkówki plażowej.
ZAPISY
 Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do dnia 06.08.2016r. na orliku w godzinach
10:30 – 13:00 i 15:00 – 21:00;
 Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
 nazwa drużyny,
 nazwiska i imiona zawodników,
 daty urodzenia,
UCZESTNICTWO
 W turnieju uczestniczyć może młodzież urodzona w latach 1998 - 2003;
 Do rozgrywek dopuszcza się drużyny mieszane;
 Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania zgody rodziców lub
opiekunów na start w turnieju zgodnie ze wzorem zamieszczonym przez
organizatora;
 Każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę w całym turnieju;
 Drużyna składa się z dwóch zawodników;
 Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zaakceptowanie jego regulaminu i
regulaminu obiektów, na których rozgrywany będzie turniej.
POSTANOWIENIA TECHNICZNE
 turniej rozgrywany będzie do dwóch wygranych setów;
 każdy set rozgrywany jest do 15 punktów;
 zabronione jest przyjmowanie zagrywki sposobem górnym;
 zabronione jest przebicie piłki na stronę przeciwnika palcami;
 pozostałe zasady gry są zgodne z przepisami pzps;



System rozegrania turnieju zależny będzie od liczby zgłoszonych drużyn;

PUNKTACJA
 Za zwycięstwo 2 : 0 drużyna otrzymuje 3 pkt.;
 Za zwycięstwo 2 : 1 drużyna otrzymuje 1 pkt.;
 Za porażkę 1 : 2 drużyna otrzymuje 1 pkt.;
 O kolejności zespołów decyduje:
- ilość zdobytych punktów,
- przy równej ilości punktów bezpośredni mecz,
- różnica małych punktów,
NAGRODY
 Medale i dyplomy dla zdobywców trzech pierwszych miejsc;
 Pamiątkowe dyplomy dla pozostałych uczestników;
POSTANOWIENIA KONCOWE
 za zagubione lub pozostawione rzeczy osobiste podczas turnieju organizator nie
ponosi odpowiedzialności;
 sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator;
 organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju;
 organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie
turnieju;

ZAPRASZAMY I ZYCZYMY SUKCESÓW!

