Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Wójta Gminy Kije 2020
REGULAMIN
1. CEL: Popularyzacja piłki siatkowej, promowanie sportu oraz integracji i pozytywnego
współzawodnictwa.
2. ORGANIZATORZY:
-Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach,
-Urząd Gminy Kije,
-Radni Gminy Kije Monika Pawlikowska i Sylwester Fiuk.
3. HONOROWY PATRONAT: Wójt Gminy Kije – Tomasz Socha.
4. TERMIN I MIEJSCE: Turniej odbędzie się w dniu 16.02.2020 r. (niedziela) w hali
sportowej ZPO Kije. Początek o godz. 9.00.
5. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
a) Drużyny:
- w turnieju biorą udział drużyny składające się maksymalnie z 12
zawodników,
- na boisku przybywa sześciu graczy,
- dozwolona jest gra z libero, musi on jednak posiadać odmienny
strój,
- minimalna ilość zawodników na boisku wynosi 5 osób,
- osoby poniżej 18 lat zobowiązane są posiadać pisemne zezwolenia rodzica lub opiekuna,
- młodzież poniżej 12 lat ze względów bezpieczeństwa nie może brać udziału w
rozgrywkach,
- w każdej drużynie na boisku może występować tylko jedna osoba z poza terenu
gminy Kije,
- wszystkich zawodników obowiązuje obuwie halowe z jasnymi podeszwami,
- bardzo mile widziany jest udział drużyn mieszanych!
b) System rozgrywek:
- turniej zostanie podzielony na fazę grupową oraz pucharową,
- drużyny zostaną rozlosowane na grupy i grają w systemie każdy z każdym. Z grupy wychodzi
jedna lub dwie drużyny w zależności od ilości zgłoszeń,
- w przypadku równej ilości punktów o miejscu w grupie decyduje:
1.bezpośredni pojedynek
2.lepszy bilans setów
3.lepszy bilans małych punktów
- gra toczy się do dwóch wygranych setów do 25 punktów każdy lub do 21 w przypadku
dużej ilości zgłoszeń,
- drużyna w zwycięskim secie musi uzyskać co najmniej 2 punkty przewagi,

c) Punktacja:
- drużyna za każdy rozegrany mecz otrzymuję punkty:
*3 za wygraną 2:0,
*2 za wygraną 2:1
*1 za porażkę 1:2
*0 za porażkę 0:2
d) Sędzia:
- zawodnicy każdej drużyny zobowiązani są do wytypowania jednej osoby z zespołu, która
będzie sędziowała mecze, w ten sposób przedstawiciele każdego zespołu będą sędziować
około 2-3 mecze,
- ewentualne protesty do sędziego (lub organizatora zawodów) może składać kapitan
drużyny.

6. NAGRODY
Najlepsze zespoły zostaną nagrodzone upominkiem w postaci piłki lub innej nagrody
rzeczowej. Zespoły, które zajmą miejsca na podium otrzymają oprócz nagród rzeczowych
także puchary.
Ponadto nagrodami indywidualnymi zostaną wyróżnieni najlepszy zawodnik oraz w
przypadku udziału dziewcząt najlepsza zawodniczka.
7. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO
- drużyny mają obowiązek zgłosić uczestnictwo w turnieju do dnia 13.02.2020 roku,
- zgłaszać się można do organizatora Sylwestra Fiuka pod numerem telefonu 792783453,
lub poprzez kontakt na facebooku,
- pisemne zgłoszenia (nazwa drużyny, imienna lista zawodników, kapitan) składamy do
organizatora przed zawodami do godz. 8.45,
- drużyny, które nie zgłoszą chęci uczestnictwa w określonym powyżej terminie mogą
zostać niedopuszczone do rozgrywek.
8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i
udział w rozgrywkach osób chorych.
b) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie rozgrywek. O
zmianach zostaną powiadomieni kapitanowie zespołów. Wszystkie kwestie sporne lub
nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
c) Dostarczenie listy zawodników z ich podpisami świadczy o akceptacji wszystkich
ustaleń zawartych w regulaminie
Organizatorzy

