R E G U L A M I N TURNIEJU PLAśOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA
BYTOMIA ODRZŃSKIEGO organizowanego w ramach programu:
„LUBUSIK – sportowe Lubuskie na lato”
1. Organizatorem turnieju jest Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim. Turniej jest finansowany ze
środków budŜetu województwa Lubuskiego w ramach projektu „LUBUSIK – Sportowe Lubuskie
na lato”.
2. Turniej odbędzie się w dniu 30 lipca 2011r. w godzinach od 9:00 do 19:00, na terenie basenu
miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.
3. W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni. Udział w turnieju jest bezpłatny.
4. Swoje uczestnictwo moŜna zgłosić:
• wypełniając formularz zgłoszeniowy do dnia 29 lipca 2011r . i dostarczyć go osobiście do
sekretariatu Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim,
• drogą elektroniczną na adres gn@bytomodrzanski.pl potwierdzając zgłoszenie telefonicznie na
numer 68 3884 022,
• w dniu turnieju w biurze zawodów na 30 min przed rozpoczęciem.
5. Turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym w kategorii wiekowej do lat 14 i brazylijskim
w kategorii wiekowej open (organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w
zaleŜności od liczby zgłoszonych zespołów). W kategorii wiekowej do lat 14 mogą brać udział
dziewczęta i chłopcy urodzeni do 1997 włącznie.
6. KaŜda druŜyna składa się z 2 zawodników. Jeden zawodnik nie moŜe występować w więcej niŜ
jednej druŜynie. DruŜyna moŜe składać się z samych kobiet, męŜczyzn oraz moŜe być mieszana.
7. Wszystkie mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, w przypadku finału dwa pierwsze
sety rozgrywane będą do 21 punktów z koniecznością uzyskania dwóch punktów przewagi bez
punktu granicznego, ewentualny set trzeci, rozgrywany będzie do 15 punktów z koniecznością
uzyskania dwóch punktów przewagi bez punktu granicznego.
8. Zawody siatkówki plaŜowej rozgrywane będą zgodnie z polską wersją „Oficjalnych Przepisów
Gry w Siatkówkę PlaŜową”. KaŜdy zespół ma prawo do jednej 1-minutowej przerwy na
odpoczynek w kaŜdym secie. Po kaŜdym secie następuje zmiana stron boiska. Przerwa między
setami trwa 2 minuty.
9. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w przypadku stwierdzenia
wprowadzenia do gry zawodnika nie zgłoszonego uprzednio na formularzu zgłoszeniowym lub w
przypadku gdy zawodnicy druŜyny swoją grą utrudniają przeprowadzenie zawodów.
10. Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada.
11. Turniej rozgrywany będzie w miłej i przyjaznej atmosferze, w zgodzie z zasadą fair play.
12. Dla kaŜdego zawodnika przewidziane są napoje.
13. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe, dyplomy oraz puchary.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz do ewentualnych
zmian w regulaminie.
15. W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
16. WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb
turnieju.
17. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych turniej zostanie rozegrany w innym
terminie.

