Regulamin
VI Nocnego Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej
o Puchar Burmistrza Gminy Żmigród
1.Organizatorzy imprezy:
- Gmina Żmigród
- Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie
- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Trzebnicy
- ULKS Ogień Żmigród
2. Cel Imprezy:
- Popularyzacja piłki siatkowej plażowej
- Aktywny wypoczynek
- Integracja poprzez sport
3. Termin i miejsce imprezy:
- 5 wrzesień (sobota) 2020 rok, godz. 18.00, boisko do siatkówki plażowej, OSiR
Żmigród, ul. Sportowa 13
4. Biuro zawodów będzie znajdować się przy boisku i będzie czynne w dniu zawodów
od godz. 17.00.
5. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, termin turnieju
zostanie przesunięty o czym poinformujemy drużyny telefonicznie oraz
zamieścimy informacje na profilu Facebookowym Zespołu Placówek Kultury.
4. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą telefoniczna 602-653-539 lub mailową:
g.paryna@interia.pl (imię i nazwisko zawodników z zespołów dwuosobowych)
5. W turnieju zagra maksymalnie 8 drużyn w dowolnych dwuosobowych
składach (męskich, żeńskich lub mieszanych).
6. Koszt udziału w turnieju to jedyne 40 zł od pary (płatne w dniu zawodów).
7. Warunki uczestnictwa:
- Uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność
- Obowiązuje strój sportowy (spodenki, koszulka)
- Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych epidemicznych
- Przed wejściem na teren boiska każdy zawodnik jest zobowiązany dokonać dezynfekcji rąk
- Każda drużyna jest zobowiązana mieć własną piłkę do gry

- Po każdym meczu piłka będzie dezynfekowana
- Po każdym meczu stolik sędziowski będzie dezynfekowany
- Każdy zawodnik ma obowiązek mieć własny gwizdek sędziowski
- Każdy zespół będzie miał wyznaczoną ławkę na której będzie przebywał w trakcie turnieju
- Zawodnicy są zobowiązani zachować między meczami dystans społeczny 1,5 metra
- Zakaz wstępu na teren boiska dla kibiców
- Dostęp do szatni i toalet dla zawodników
8. System rozgrywek:
- Drużyna składa się z dwóch osób (skład męski, żeński lub mieszany)
- Jeden mecz będzie trwał do dwóch wygranych setów (sety do 15 punktów, tie-break do 11),
- Drużyna przegrana sędziuje następny mecz
- Turniej najpierw będzie rozgrywany systemem w dwóch grupach (po 3 zespoły), następnie
półfinały i mecze o miejsca w końcowej klasyfikacji
9. Organizatorzy zapewniają:
- Medale dla każdego zawodnika
- Puchary dla trzech pierwszych drużyn
- Pakiety upominkowe dla każdego zawodnika
- Wodę mineralną
10. Przepisy gry:
- Nie ma przerw technicznych
- Mecz za wyjątkiem pierwszego sędziuje zespół przegrany z meczu poprzedzającego
- Pozostałe zasady gry zgodne z oficjalnymi przepisami siatkówki plażowej
11. Sprawy dyscyplinarne
- W kwestiach spornych podczas trwania meczu decyduje sędzia pierwszy prowadzący
spotkanie
12. Nagrody:
- Miejsca I – puchar, medale, nagroda rzeczowa
- Miejsce II – puchar, medale
- Miejsce III – puchar, medale
- Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe medale, gadżety promocyjne Gminy
Żmigród oraz jednorazową wejściówkę na kąpielisko Aquagród
13. Postanowienia końcowe
- W sprawach nie ujętych w regulaminie decydować będzie Organizator imprezy
- Organizator zabezpiecza boisko oraz piłki do rozgrywania meczów
- Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje powstałe w czasie
turnieju
- Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej
interpretacji regulaminu

Organizator turnieju

