REGULAMIN
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W
SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN 2014
1. ORGANIZATORZY:





Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce
Podlaski Okręgowy Związek Piłki Siatkowej
Uczniowski Klub Sportowy Osiedla Bacieczki
Uczniowski Klub Sportowy „Mikolo” Sokółka

2. TERMINARZ I MIEJSCE TURNIEJÓW
Turnieje Eliminacyjne - zawodnicy będą rywalizować o punkty, które będę
decydowały o rozstawieniu w turnieju finałowym. Miejsca w turniejach będę
punktowane następująco:
miejsce 1
miejsce 2
miejsce 3
miejsce 4
miejsca 5-6

- 40 pkt
- 36 pkt
- 32 pkt
- 28 pkt
- 24 pkt

miejsca 7-8
miejsca 9-12
miejsca 13-16
miejsca 17-24

-20 pkt
-16 pkt
-12 pkt
- 8 pkt

 6 lipca 2014 r. (niedziela) godz. 10.00, Zalew w Sokółce
 maksymalna liczba drużyn 24,
 pamiątkowe puchary, medale, upominki, nagrody finansowe dla najlepszych
drużyn,
 poczęstunek(grill) dla wszystkich zawodników,
 system brazylijski.

 3 sierpnia (niedziela) godz. 09.00, II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
 maksymalna liczba drużyn 24,
 pamiątkowe puchary, medale, nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn,
 system brazylijski.
 24 sierpnia (niedziela) godz. 09.00, II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
 maksymalna liczba drużyn 24,
 pamiątkowe puchary, medale, nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn
 system brazylijski.
Turniej Finałowy
 30-31 sierpnia 2014 r. (sobota, niedziela) godz. 10.00, Zalew w Sokółce
 maksymalna liczba drużyn 16,
 do turnieju zakwalifikowane zostaną pary z największą ilością punktów,
 warunkiem udziału w turnieju jest start każdego z zawodników w
przynajmniej jednym turnieju eliminacyjnym,
 pamiątkowe puchary, medale, nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn,
 pierwszego dnia zespoły będą rywalizowały w 4 grupach, każdy z każdym; z
grupy wychodzą dwa najlepsze zespoły; drugiego dnia system brazylijski na
8 zespołów,
 w przypadku startu w turnieju finałowym zawodników z dwóch różnych
drużyn z turniejów eliminacyjnych, punkty uzyskane w eliminacjach dzielone
są na 2 dla bu graczy i sumowane w rozstawieniu.
 jest możliwość zakwaterowania(25 zł/os/nocleg) i wyżywienia(25
zł/śniadanie+obiad+kolacja) podczas turnieju finałowego w hotelu
znajdującym się przy boiskach. Telefon do recepcji: 513131975
3. ZGŁOSZENIE I WPISOWE
 zgłoszenia – e-mail: plazowka2014@gmail.com,
 zgłoszenia w dniu zawodów w Biurze Zawodów najpóźniej 30 minut przed
rozpoczęciem turnieju,
 wpisowe 30 zł od drużyny na jeden turniej płatne w dniu zawodów,
 listy startowe dostępne będą na stronie internetowej www.aktywnelato.pl

4. ZASADY UCZESTNICTWA
 drużyna składa się z 2 osób,
 uczestnictwo w rozgrywkach ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nich
udział czyni to na własną odpowiedzialność,
 w turnieju mogą brać udział osoby, które mają ukończone 16 lat i posiadają
zgodę rodzica lub opiekuna.
5. ZASADY ROZGRYWEK
Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową PZPS.
6. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i
podpisania w dniu zawodów karty startowej,
 w przypadku otrzymania koszulek meczowych od organizatora zawodnicy mają
obowiązek grania w nich podczas turnieju,
 zawodnik uczestniczący w turniejach wyrażają zgodę na wykorzystanie jego
wizerunku do działań promocyjnych i reklamowych rozgrywek,
 turnieje będą rozgrywane piłkami firmy „MIKASA VLS 300”, które zapewnia
organizator,
 do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki,
 zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami,
 za rzeczy zgubione podczas zawodów organizatorzy nie odpowiadają,
 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej
interpretacji regulaminu i zasad gry,
 w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy,
 nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary z rozgrywek.

