
REGULAMIN GMINY TURNIEJ W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ- OPEN

1. Organizator – GOSiR Jedlicze

2. Czas i miejsce – Boisko do piłki plażowej przy Hali Sportowej GOSiR – 22.08.2020 r. godz. 9.00 –

OPEN (mężczyzn i kobiet).

Zapisy – w dniu zawodów do 15 min przed zawodami lub pod numerem tel. 13 43 814 30

Drużyny dwuosobowe. Opłata startowa 15 zł od drużyny!

      3. Zawody siatkówki plażowej rozgrywane są zgodnie z polską wersją Oficjalnych Przepisów Gry w      

           Siatkówkę Plażową, wydanymi przez PZPS.

Uczestnictwo:   Uczestnikami  turnieju  mogą  być  osoby,  które  ukończyły  18  rok  życia  i  nie  były

czynnymi zawodnikami w ciągu ostatnich 2 sezonów rozgrywkowych (III liga i wyżej).  Uczestniczyć

mogą osoby niepełnoletnie od 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Drużyny dwuosobowe.

 4. System rozgrywek

- 5 drużyn i mniej: każdy z każdym

- 6 drużyn: 2 grupy po 3 zespoły

- 7 drużyn i więcej: system brazylijski

5. Punktacja w turnieju

1m. - 15 pkt.

2m. – 10 pkt.

3m. - 8 pkt.

4m. - 7 pkt.

5-6m. - 5 pkt.

7-8m. - 3 pkt.

9m. i niżej - 2 pkt.

W razie  takiej  samej  liczby punktów  w klasyfikacji  końcowej  zgromadzonej  przez  dwa  zespoły

decyduje  bezpośredni  pojedynek,  natomiast  przy trzech lub więcej  zespołach  o kolejności  drużyn

rozstrzygać będzie dodatkowa tabelka.

6.  W meczach  grupowych  rozgrywany będzie  jeden  set  do  21  punktów  (ze  zmianą  stron  boiska  po

zdobyciu  7  punktów),  z  zachowaniem  zasady  2  punktów  przewagi.  Mecze  w  fazie  pucharowej

rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 15 punktów (w razie  konieczności-trzeci  set  do 8

punktów-zmiany stron boiska po zdobyciu 4 punktów), z zachowaniem zasady 2 punktów przewagi. W

przypadku  „systemu  brazylijskiego”  rozgrywany  będzie  jeden  set  do  21  pkt.  Zasady  zdobywania

punktów, są takie same jak w oficjalnych przepisach PZPS.

7.  Każdy zespół ma prawo do jednej przerwy na odpoczynek w każdym secie.

8. Przerwa między setami trwa 1 minutę.

9. Boisko do gry stanowi prostokąt o wymiarach 16 x 8 m.



10. Nagrody:  miejsca 1-3 dyplomy, puchary.

11. Zawodnicy ubezpieczają się na we własnym zakresie.

12.  Brak  możliwości  korzystania  z  szatni.  Prawo  interpretacji  niniejszego  Regulaminu  przysługuje

wyłącznie organizatorowi.

                                                                                                  ORGANIZATOR

                                                                                                 GOSiR JEDLICZE


