REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ NA PIASKU DRUŻYN 4 OSOBOWYCH
„RENAULT i ZAKSA” 2016
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE SABINY NOWOSIELSKIEJ
1. Organizatorzy:




FOR.CAR spółka z o.o
ZAKSA S.A.
Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

Kontakt w sprawach turnieju:
 skrzynka email : turniej@forcar.auto.pl


telefon (poniedziałek – sobota) w godzinach od 12.00 do 18.00 : 790 400 667

2. Miejsce rozgrywek
Zespół boisk przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 na os. Piastów w Kędzierzynie-Koźlu
Ze względu na warunki pogodowe organizator zastrzega sobie możliwość rozgrywania eliminacji również na boisku
hali a także skracania setów w stosunku do podanych w regulaminie.

3. Cel zawodów
 propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu
 promocja siatkówki wśród mieszkańców miasta i gminy
 wyłonienie zwycięzców zawodów
 zapewnienie uczestnikom profesjonalnych warunków współzawodnictwa sportowego.
Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play.

4. Terminy
Turniej rozgrywany będzie w dniach:
 I etap : 03 września 2016 r. od godz. 10.00 do wieczora i 04 września 2016 r. od godz. 10.00 do godz. 13.00
 II etap i finał : 04 września 2016 r. od godz. 14.00 do wieczora

5. Ogólne informacje o turnieju
Turniej organizowany jest dla siatkarzy-amatorów. Do zawodów mogą się zgłaszać drużyny czteroosobowe . Turniej
będzie podzielony na 2 etapy i finał. I etap stanowią eliminacje poprzez które metodą pucharową zostanie
wyłonionych 6 drużyn – zwycięzców grup. Te drużyny uczestniczą w drugim etapie, w ramach którego każda z drużyn
zagra jednosetowe spotkanie z drużyną ZAKSY – przy czym ZAKSA będzie miała pewne ograniczenia w grze dla
wyrównania szans. Dwie drużyny, które uzyskają najlepszy wynik w konfrontacji z drużyną ZAKSY wchodzą do finału,
który rozegrają przeciwko sobie. Drużyna, która wygra finał jest zwycięzcą turnieju.
Wszyscy uczestnicy drugiego etapu otrzymują nagrody, przy czym zwycięska drużyna uzyskuje pierwszą nagrodę oraz
puchar ufundowany przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle p. Sabinę Nowosielską.
Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju mogą w dniu finału zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z zawodnikami I
drużyny ZAKSY (fotograf zapewniony). Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do uzyskania i dostarczenia zgody
opiekuna prawnego. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są przed rozpoczęciem rozgrywek do podpisania oświadczenia,
które jest odrębnym załącznikiem.

6. Warunki uczestnictwa, zgłoszenia drużyn:
A) Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia drużyny zawierającego:
- nazwę drużyny ( nazwa drużyny nie może naruszać dobrych obyczajów ani praw osób
trzecich ) , w przypadku takich samych nazw drużyn organizator nada im kolejne numery

np. Mechanicy 1, Mechanicy 2, nazwa może się składać maksymalnie z 2 wyrazów
- skład drużyny ( 4 osoby ) – z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania ( tylko
miejscowość )
- imię i nazwisko kapitana drużyny, jego telefon kontaktowy, oraz email
- podpisanie w dniu eliminacji oświadczenia o akceptacji regulaminu, rozgrywaniu spotkań
na własne ryzyko i rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec organizatorów w przypadku
NW
- w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego składana organizatorom w dniu
eliminacji
Warunkiem udziału w rozgrywkach jest dostarczenie zgłoszenia w terminie do
02.09.2016 r. do godz. 24.00 mailem lub 03.09.2016 rano do godz. 9.30 na miejscu turnieju
- do turnieju nie mogą zgłaszać się aktualni lub byli ( do 5 lat wstecz ) zawodnicy, którzy grają/grali w
I Lidze Krajowej ( Plus Lidze ) i II lidze krajowej
B) Sposób zgłaszania drużyn ( tylko sam formularz zgłoszenia ) :
- mailowo na adres: turniej@forcar.auto.pl
- stoisko organizatorów na zespole boisk ZSM nr 1 ( w miejscu turnieju ) – w dniu 03.09.2016

7. Organizacja zawodów, system rozgrywek:
A) Mecze rozgrywane będą zgodnie z zasadami siatkówki halowej ( przepisy PZPS ) z następującymi
zmianami :
- nie ma zakazu przekraczania linii stron pod siatką ( nie będzie oznaczona )
- nie ma zakazu ataku z tzw. drugiej linii
B) Mecze będą rozgrywane do wygranej 1-go seta
- w eliminacjach ( etap I ) do 11-tu lub 15-tu – w zależności od ilości zgłoszeń
- w etapie II i finale – do 21

8. Odpowiedzialność
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
- ubezpieczenie zawodników,
- skradzione lub uszkodzone rzeczy w trakcie rozgrywania zawodów,
- nieszczęśliwe wypadki, które mogą mieć miejsce podczas rozgrywek.

9. Nagrody
Wszystkie zespoły otrzymają możliwość wykonania zdjęć z zawodnikami ZAKSY w dniu 04.09.2016
Zwycięska drużyna otrzymuje puchar ufundowany przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz nagrodę
ufundowaną przez firmę Renault.
Pozostałe drużyny które zakwalifikowały się do finału otrzymują nagrody rzeczowe.

10. Kierowanie turniejem / rozstrzyganie sporów.
Kierownictwo turnieju stanowi komisja składająca się z 4 osób :
- kierownika turnieju ( spoza organizatorów )
- przedstawiciela ZAKSA S.A.
- przedstawiciela FOR.CAR spółka z o.o.
- przedstawiciela ZSM nr 1 w K-Koźlu
Kierownictwo turnieju rozstrzyga sprawy proceduralne w tym podejmuje decyzje co do interpretacji zasad gry,
miejsca prowadzenia rozgrywek i długości setów a także formy ograniczeń w grze drużyn ZAKSY podjętej przed II
etapem turnieju. Natomiast kierownik turnieju stanowi jedyną i ostateczną instancję odwoławczą co do decyzji
sędziów meczowych.

W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu lub zasad fair-play kierownictwo turnieju większością
głosów ma prawo usunąć drużynę z turnieju. Takiej drużynie nie przysługuje prawo dalszego odwołania ani
odszkodowanie z tego tytułu.

11. Postanowienia końcowe
- zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
- ewentualne ubezpieczenie się należy do uczestników turnieju,
- koszty związane z organizacją turnieju pokrywa organizator,
- prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie organizatorowi,
- wszystkie niezbędne informacje i formularze znajdują się na stronie internetowej: www.forcar.auto.pl
Korespondencję w sprawie turnieju ( zgłoszenia i ewentualne zapytania ) prosimy kierować na:

turniej@forcar.auto.pl
ZAPRASZAMY DO GRY !

