Regulamin Memoriału LONGINA NAGÓRSKIEGO
w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018
1. ORGANIZATOR:


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie

2. CELE:
 Uczczenie pamięci Longina Nagórskiego


Popularyzacja gry w piłkę siatkową

3. TERMIN I MIEJSCE:


22.04.2018



Hala Widowiskowo – Sportowa w Gniewie ul. Kusocińskiego 10

godzina 10:00

4. UCZESTNICY:

Drużyna składa się od 6 do 12 zawodników.



Zgłoszenia drużyny należy dokonać w dniu turnieju wg wzoru, który
do regulaminu.
Zawodnicy zgłoszeni przez jedną drużynę nie mogą występować w innej drużynie

stanowi

załącznik

nr

1



Nie ustala się limitu wieku dla zawodników grających w turnieju. Jednocześnie organizator informuje, że drużyny, w
których składzie występują niepełnoletni zawodnicy, winny wyznaczyć pełnoletniego opiekuna grupy załącznik nr 4



Pełnoletni opiekun grupy, w czasie trwania rozgrywek, sprawuje funkcję kapitana drużyny bądź jej trenera i jest on
odpowiedzialny za:
- bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie nieletnich zawodników jego drużyny,
powiadomienie
opiekunów
prawnych
niepełnoletnich
w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych i zagrażających życiu.

zawodników

swej

grupy



Osoby nieletnie, będące uczestnikami rozgrywek, zobowiązane są do dostarczenia oświadczenia rodziców (opiekunów
prawnych), w którym wyrażają oni swą zgodę na udział ich dziecka/podopiecznego w turnieju oraz zaświadczają o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do tego rodzaju aktywności sportowej. Wzór oświadczenia/zgody stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.



Każdy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w turnieju piłki siatkowej musi posiadać zaświadczenie lekarskie o
braku przeciwwskazań do udziału w turnieju lub winien złożyć wypełniony i podpisany:

załącznik nr 2 - w przypadku osób nieletnich,

załącznik nr 3 (stanowiący integralną część niniejszego regulaminu) - w przypadku osób pełnoletnich.
Każdy zawodnik (z wyłączeniem osób niepełnoletnich) bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
Każdy uczestnik turnieju objęty jest ubezpieczeniem NNW




5. SYSYEM ROZGRYWEK:


Sposób przeprowadzenia rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn (grupy, każdy z każdym)



Mecz rozgrywany do dwóch wygranych setów. Punktacja w setach zostanie określona w zależności od ilości zgłoszeń

6. PRZEPISY GRY:


Obowiązujące przepisy PZPS

7 . PUNKTACJA:
Kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.
◦ zwycięstwo 2:0 - 3 pkt
◦ zwycięstwo 2:1 - 2 pkt
◦ porażka 1:2 – 1 pkt
◦ porażka 0:2, i walkower – 0 pkt
◦ obustronny walkower – po 0 pkt
W przypadku uzyskania równej liczby punktów o kolejności decyduje:
◦ wynik bezpośredniego spotkania.
◦ lepsza różnica setów(od zdobytych odejmujemy stracone),
◦ lepszy stosunek małych punktów(zdobyte dzielimy przez stracone),
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły, przeprowadza się dodatkową punktację
pomocniczą, między tylko zainteresowanymi drużynami i na tej podstawie ustala się kolejność, w przypadku uzyskania równej
liczby punktów w punktacji pomocniczej przez dwie lub więcej drużyn stosuje się następujące zasady:
◦ lepsza różnica setów(od zdobytych odejmujemy stracone),
◦ lepszy stosunek małych punktów(zdobyte dzielimy przez stracone),
8. NAGRODY:
 I – III miejsce puchar
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


Każdego uczestnika turnieju obowiązuje obuwie sportowe.



Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem.



Mecze rozgrywane są wg ustalonych zasad



Na terenie hali sportowej, na którym rozgrywany jest turniej (w szczególności w szatniach) obowiązuje 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 zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej drużynie z niniejszym regulaminem.



Za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada kapitan drużyny.



Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.



W sprawach turnieju można kontaktować się pod nr tel. 601 – 429 – 790 Tomasz Ostrowski

