REGULAMIN TURNIEJU O PUCHAR WÓJTA GMINY SADKOWICE
W PIŁCE SIATKOWEJ
ORGANIZATOR:
LKS BIO SAD SADKOWICE
ROZPOCZĘCIE TURNIEJU DNIA 27.01.2017R GODZINA 17.00
TEL: 605-11-55-44
CEL:
- popularyzacja gry w piłkę siatkową
- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
- popularyzacja zdrowej sportowej rywalizacji.
UCZESTNICTWO:
-prawo startu mają drużyny zorganizowane min 6 osób bez względu na płeć.
-warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do przedstawicieli klubu LKS BIOSAD Sadkowice.
- uczestnikami turnieju mogą być osoby od 14 roku życia.
- w turnieju mogą brać udział zawodnicy z gminy Sadkowice.
-dopuszczamy do rozgrywek zespołów spoza terenu gminy Sadkowice (
warunkiem są posiadanie w podstawowym składzie zawodnika płci
przeciwnej!!) np.: 5 chłopaków plus 1 kobieta!!
w przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry,
drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.
KLASYFIKACJA:
- turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym” lub w grupach, w
zależności od liczby zgłoszonych drużyn.
- mecze będą się odbywały do 2 wygranych setów, każdy set do 25 punków
(pod warunkiem uzyskania dwupunkowej przewagi przez jeden z zespołów) a w
przypadku remisu 1:1 rozegrany zostanie tie-break do 15 punków.
o zajętym miejscu decydują:
- liczba zdobytych punków.

- mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli: drużyna nie ma
sześcioosobowego składu, drużyna nie stawi się na mecz, w drużynie grał
nieuprawniony zawodnik.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE:
-organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia
lub życia oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy
osobistych zawodników.
-obowiązuję obuwie sportowe.
- mecze rozegrane są wg zasad fair-play i poszanowaniem zasad dobrego
wychowania.
- na terenie hali sportowej, na której rozegrany jest turniej w szczególności w
szatniach obowiązuję całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów
tytoniowych.
-w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia
samodzielnie lub za prośbą organizatora ma prawo do dyskwalifikacji
zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
-sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny.
- kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i
organizatorami.
- kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej
drużynie z niniejszym regulaminem.
Za usterki pozostawione na terenie hali sportowej odpowiada kapitan drużyny.
Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest tylko organizator.

