REGULAMIN
VI-go turnieju drużyn amatorskich w piłce siatkowej o
„Puchar Przechodni Sołtysa Wójtowa”
1. Cel:
- popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim,
- integracja mieszkańców Wójtowa i gminy Barczewo,
- zaprezentowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego,
- popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.
2. Organizator:
- Sołectwo Wójtowo
- Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”
3. Termin i miejsce:
- Uroczyste otwarcie turnieju odbędzie się 19-08-2017r na Placu Zabaw ul. Modrzewiowa w Wójtowie
godzina 1230
- Mecze eliminacyjne w grupach odbywać się będą równocześnie na dwóch boiskach tj.
Modrzewiowa i Klonowa (oś. Leśne).
- Półfinały i finał rozegrane zostaną na boisku przy Modrzewiowej.
4. Uczestnictwo:
- W Turnieju mogą brać udział wyłącznie amatorzy. Przez pojęcie „amator” należy rozumieć osobę nie
zgłoszoną do rozgrywek przez OZPS lub PZPS w sezonie 2014 – 2015 ; 2015 – 2016; 2016-2017.
- Drużyny występują w składach 6-cio osobowych, płci dowolnej.
5. Zgłoszenia:
- Zgłoszenia drużyn zawierające nazwę, miejscowość oraz dane kapitana z numerem kontaktowym
przyjmujemy w terminie do 10.08.2017r. drogą mailową, pocztą lub osobiście w Sołectwie Wójtowo
ul Sosnowa8.
- Kapitan drużyny zobowiązany jest dostarczyć listę zawodników zawierającą imiona, nazwiska
zawodników oraz daty urodzenia, jak również zapoznać się i podpisać oświadczenie przygotowane
przez organizatora.
Podpisany formularz zgłoszenia należy przedłożyć najpóźniej przed pierwszym meczem
Organizatorowi.
Druk zgłoszenia dostępny jest na stronach internetowych: www.stowarzyszenie.wojtowo.pl,
www.wojtowo.pl
6. System rozgrywek:
- Organizator przewiduje przeprowadzenie eliminacji w grupach, mecze półfinałowe i finał.
- Mecze w grupach rozegrane będą do 15 pkt (bez przewagi 2) i dwóch setów wygranych.
- Punktacja:
• 2-0 3pkt.
• 2-1 2pkt.
• 1-2 1pkt.
• 0-2 0pkt.
- O układzie w tabeli decyduje ilość zgromadzonych punktów, następnie stosunek setów, i małych
punktów. W przypadku „idealnego” remisu decyduje mecz bezpośredni.

- Półfinały:
w rozgrywkach półfinałowych dwie najlepsze drużyny z każdej grupy rozegrają mecze półfinałowe w
następujący sposób:
1. (gr. I ) – 2. (gr. II) 2. (gr. I ) – 1. (gr. II)
2. Niniejszy zapis należy czytać w następujący sposób : zdobywcy I – go miejsca z grupy I- wszej
rozegrają mecz ze zdobywcami II- go miejsca z grupy II-giej. Ten sam system odczytu należy odnieść
do drugiego zapisu.
- Finał rozegrany będzie tak rozgrywki grupowe do 2 setów wygranych.
7. Nagrody:
• Drużyna, która zajmie I miejsce otrzyma Puchar Przechodni, oraz statuetkę zwycięzcy turnieju,
dyplomy.
• Drużyny zajmujące miejsca II i III otrzymują puchary, dyplomy.
• Organizator przewiduje nagrody dla MVP zawodnik i MVP zawodniczka turnieju.
• Fundatorem nagród jest Organizator.
8. Zasady finansowania:
- koszty przejazdu, ubezpieczenia i inne organizacyjne pokrywają zainteresowane drużyny,
- organizator nie przewiduje wpisowego.
- koszty organizacyjne turnieju /m.in. sędzia, nagrody/ pokrywa organizator
9. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny
zawodów.
12. Postanowienia końcowe:
- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od
wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,
- w sprawach rozgrywek można kontaktować się z przedstawicielem organizatora
- interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
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