REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI
"Integracja Oświaty, Służb Mundurowych i Szkolnictwa Wyższego”

"

I. Cel turnieju
1. Integracja społeczności, pracowników, uczniów szkolnictwa ponadgimnazjalnego, studentów oraz pracowników szkolnictwa wyższego
oraz służ mundurowych.
2. Popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym.
3. Rywalizacja w duchu fair play.
4. Podnoszenie sprawności fizycznej.
5. Ukazywanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego – profilaktyka uzależnień.
II. Patronat Honorowy
1. Prezydent Miasta Jeleniej Góry
III. Organizator
1. Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze.
2. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze.
3. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze.
IV. Miejsce i termin
1. Hala sportowa Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18
2. 09 marca 2017r. godz. 8:30 – 17:00
3. 10 marca 2017r. godz. 8:30 – 15:00

V. Uczestnicy
1. W turnieju mogą brać udział drużyny, które do dnia 10.12.2017r. wyrażą swój akces udziału. ( zsart@zsart.edu.pl; 75 64 56 228 )
2. O kolejności zgłoszeń decyduje data zgłoszenia do koordynatora.
3. W turnieju może brać udział maksymalnie 15 zespołów.
4. W turnieju mogą brać udział zespoły mieszane złożone z maksymalnie z 10 zawodników.
5. W turnieju mogą brać udział osoby nie posiadające przeciwskazań zdrowotnych do tego typu aktywności fizycznej.
6. Uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
VI. Program turnieju
1. Dzień pierwszy (piątek)
• 8:30 – 9:00 rejestracja uczestników,
• 09:00 zbiórka zespołów, przydzielenie szatni,
• 09:10 - 09:30 otwarcie turnieju
• 09:30 - 09:40 odprawa kapitanów, losowanie
• 09:40 - 10:00 przygotowanie do rozpoczęcia turnieju
• 10:00 - 17:00 rozgrywki I FAZY
2. Dzień drugi (sobota)
• 8:30 zbiórka zespołów, rozgrzewka i przygotowanie do turnieju
• 9:00 – 12:00 rozgrywki w fazie pucharowej, ćwierćfinały i półfinały
• 12:00 – 12:30 program artystyczny przygotowany przez młodzież Szkoły Tańca Beaty i Tomasza Tabor
• 12:30 – 13:30 mecz o III miejsce (na boisku głównym)
• 13:30 – 14:30 mecz o I miejsce (na boisku głównym)
• 14:45 – 15:00 zakończenie turnieju, wręczenie nagród, upominków

TURNIEJ SIATKÓWKI
(15 DRUŻYN) – losujemy po 4 drużyny do grupy A, B I C oraz 3 drużyny do grupy D.
Uwaga: nie rozstawiamy drużyn
Piątek (09.03.2018)

Losujemy kolejno po jednej drużynie do grupa A, następnie do grupy B, do grupy C i grupy D. Czynność tą powtarzamy, aż do zapełnienia
wszystkich miejsc w grupach.

Drużyny z grupy D grają na boiskach nr 1, 2 i 3.
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Z grup wychodzą drużyny, które zajmą pierwsze i drugie miejsce ( 8 DRUŻYN)
Następnie rozgrywki odbywają się systemem pucharowym (sobota) w następujący sposób:
ĆWIERĆFINAŁ
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1A
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2 PRZEGRANY
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Boisko nr 1

Boisko nr 2

1. 1 drużyna grupy A – 2 drużyna grupy C (09:00 – 10:00)

1. drużyna grupy B – 2 drużyna grupy D

2. 2 drużyna grupy A – 1 drużyna grupy C (10:00 – 11:00)

2. drużyna grupy B – 1 drużyna grupy D

3. Zwycięzca meczu 1A - 2C - zwycięzca meczu 2B – 1D

3. Zwycięzca meczu 2A-1C - zwycięzca meczu 1B – 2D

(11:00 – 12:00)

Na boisku głównym
MECZ O III MIEJSCE (12:30 – 13:30)
Przegrane zespoły półfinałów
MECZ O I MIEJSCE (13:30 – 14:30)
VII.

Rozgrywki
1. Mecze odbywają się zgodnie z przepisami PZPS.
2. Mecze w FAZIE GRUPOWEJ sędziują sami uczestnicy turnieju wyłonieni z drużyn innych grup. W FAZIE PUCHAROWEJ sędziują
arbitrzy wyznaczeni przez organizatora.
3. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów (do 25 pkt), a ewentualny tie-brek do 15 pkt.
4. Za zwycięstwo 2:0 drużyna wygrana otrzymuje 3 pkt, a przegrana 0 pkt.
5. Za zwycięstwo 2:1 drużyna wygrana otrzymuje 2 pkt, a przegrana 1 pkt.
6. O kolejności w tabeli grup decydują kolejno duże punkty, małe punkty, pojedynek bezpośredni.

VIII.

Ustalenia organizacyjne
1. Organizator powołał zespół organizacyjny, który w jego imieniu będzie czuwał nad właściwą organizacją oraz przebiegiem
zawodów.
2. Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NW na okres zawodów. Drużyny winne dokonać ubezpieczenia zawodników we
własnym zakresie i na własny koszt.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na trybunach.
5. Zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie halowe.
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu podczas turnieju, nie zastosowanie się do tego punkt jest jednoznaczne
z wykluczeniem zespołu z turnieju bez prawa jakichkolwiek roszczeń.
7. Koszty ewentualnych zniszczeń w szatniach ponosić będą zespoły do nich przydzielone.
8. Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunków i danych w celach marketingowych.

IX.

Nagrody
1. Za zajęcie pierwszego miejsca zespół otrzyma puchar oraz nagrodę rzeczową, a także piłkę z autografami.
2. Za zajęcie miejsc 2-3 drużyny otrzymują puchary i nagrody rzeczowe.
3. Za miejsca 4-15 zespoły otrzymają dyplomy i drobne upominki.
4. Najlepszy zawodnik turnieju zostanie nagrodzony statuetką.

X.

Obowiązki drużyn i zawodników
1. Drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Drużynę obowiązuje posiadanie jednolitych strojów z numerami i obuwie sportowe.
3. Drużyna musi posiadać kapitana i trenera.
4. Każdy zawodnik ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń sędziów.
5. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasady sportowej rywalizacji "fair play".
6. W sytuacjach spornych tylko kapitan ma możliwość wyjaśniania interpretacji sędziego.
7. Zawodnicy muszą stosować się do postanowień zawartych w komunikatach organizacyjnych oraz podanych na odprawie
technicznej oraz innych postanowień dotyczących min. organizacji zaplecza, szatni, trybun, miejsc wydzielonych, organizacji
uroczystości otwarcia i zakończenia zawodów i ogłoszenia wyników.

XI.

Postanowienia końcowe
1. Listę zawodników oraz podpisany przez kapitana w imieniu drużyny regulamin należy przestawić w biurze zawodów w dniu
rozpoczęcia turnieju.
2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych związanych z organizacją i przebiegiem
turnieju.
3. Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora zawodów : Elwira Pindyk - nauczyciel Zespołu Szkół Rzemiosł
Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, kontakt elwira.pindyk@gmail.com , tel.607270989

