Regulamin
„Mikołajkowy” Turniej w Piłce Siatkowej 3-osobowej
1.

Cel Turnieju:
− popularyzacja piłki siatkowej,
− stworzenie miłośnikom gry w piłkę siatkową możliwości sprawdzenia własnego poziomu gry
w konfrontacji z zawodnikami innych zespołów,
− integrację środowiska siatkarskiego,
− w dobie wąskiej specjalizacji siatkarskiej - popularyzacja wszechstronnych umiejętności siatkarskich,
takich jak wymagane w coraz bardziej popularnej odmianie siatkówki – siatkówce plażowej.

2.

Organizatorzy:
− Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu.
− Mirosław Stelmaszczyk / 508 247 953 /
− Urząd Miasta w Zawierciu.

3.

Postanowienia ogólne.
Zgłaszane drużyny określają Nazwę ( proszę w miarę krótką najlepiej jednowyrazową max 16 znakową ),
Miasto / dzielnicę, suma wieku / ilość zawodników, średnia wieku skład : Imię i Nazwisko, rok urodzenia,
kontakt tel / mail. - pierwsza osoba na liście jest kapitanem zespołu.
Drużyna może składać się max z 4 zawodników ( zmiana w meczu tylko w wyniku kontuzji ).
W przypadku kontuzji lub innych zdarzeń losowych drużyna może dokończyć mecz / turniej w składzie
dwuosobowym.
Do udziału w zawodach dopuszcza się osoby od 16 roku ( siatka męska 243cm ).

4.

Termin i miejsce.
Turniej rozpocznie się o godz. 09:30 w sobotę dnia 12.12.2009 r.
Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu ul. Moniuszki 10

5.

System gier.
− rozgrywki prowadzone będą na trzech boiskach - 8x16m, siatka wysokość 243cm z antenkami,
− rozgrywki przeprowadzone będą systemem brazylijskim ( z siatkówki plażowej - do dwóch
przegranych meczy ) wg stosownej tabeli.
( jeżeli będzie zgłoszona większa liczba zespołów rozegramy eliminacje lub podział na kategorie
np. wiekowe i dwa równoległe turnieje ),
− mecze do dwóch wygranych setów, graniczna ilość pkt. w secie ( max 15 pkt. ) ogłoszona będzie
w zależności od tabeli, z wymogiem dwóch pkt. przewagi.
− mecz sędziuje wyznaczony przez organizatora - zawodnik z innej drużyny.
Odstępstwa od przepisów PZPS – dla siatkówki halowej ( zapożyczenia z siatkówki plażowej ):
− boiska 8 x 16m bez linii środkowej i linii 3m,
− obowiązkowo gramy w układzie 1+2 – tylko zawodnik pod siatką rozgrywa i ma prawo blokować, a po
wygranej akcji przechodzi na serwis,
− każde dotknięcie siatki jest błędem,
− nie ma przejścia dołem, ale błędem jest przeszkadzanie „pod siatką”,
− odbicie sposobem górnym - „palcami” ograniczone – zabronione przyjęcie zagrywki, wszelkie
przebicia jednorącz ( „kiwki” ) i oburącz, ale wolno rozgrywać / wystawiać „palcami”.
− w sprawach spornych oraz „drugiej piłki na boisku” stosujemy powtórzenie akcji.

6.

Nagrody
Komplety medali za 3 pierwsze miejsca, dyplomy dla wszystkich półfinalistów, nagroda i dyplom dla
MVP (najbardziej wartościowy gracz) turnieju. Inne nagrody w zależności od możliwości Organizatorów.

7.

Zawodnicy występują na własną odpowiedzialność.

Propozycje zmian do niniejszego regulaminu oraz zgłoszenia do imprezy proszę
kierować na mail : linie.net.pl@wp.pl
ps. wyniki będą ogłoszone w lokalnej prasie i na lokalnych portalach, udostępnię elektronicznie pełną
dokumentację turnieju. Udział większej ilości drużyn może pozwolić przeforsować pomysł
przeprowadzenia cyklu takich turniejów ( np. Grand Prix 2010 ) zakończonych np. Turniejem Finałowym.
ZAPRASZAM.
Opracował Mirosław Stelmaszczyk

„Mikołajkowy” Turniej w Piłce Siatkowej 3-osobowej
12.12.2009 r. Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu ul. Moniuszki 10
Nazwa drużyny
Miasto /dzielnica
Suma wieku / ilość zawodników
Średnia wieku
Dane zawodników :
Kapitan
Imię i Nazwisko
Miasto /dzielnica
Rok urodzenia
tel / Mail
Zawodnik 2
Imię i Nazwisko
Miasto /dzielnica
Rok urodzenia
tel / Mail
Zawodnik 3
Imię i Nazwisko
Miasto /dzielnica
Rok urodzenia
tel / Mail
Zawodnik 4
Imię i Nazwisko
Miasto /dzielnica
Rok urodzenia
tel / Mail

