REGULAMIN X MEMORIAŁU IM. PIOTRA KAŁUZIAKA
W PIŁCE SIATKOWEJ
1. Cel imprezy:
 popularyzacja gry w piłkę siatkową
 organizacja czasu wolnego dla młodzieży szkolnej
 wyłonienie najlepszej drużyny
 upowszechnianie kultury fizycznej
2. Organizator:
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu
 Gimnazjum Nr 1 im. 31 Pułku Strzelców Kaniowskich w Sieradzu
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu
3. Termin i miejsce:
 turniej rozegrany zostanie w dn.02.02.2014 r. w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej Nr 9 w Sieradzu, Gimnazjum Nr 1 w Sieradzu.
 uroczyste rozpoczęcie wraz z odprawą techniczną odbędzie się w hali przy Szkole
Podstawowej Nr 9 w Sieradzu o godzinie 10.00
4. Uczestnictwo:
 w turnieju biorą udział drużyny składające się z zawodniczek i zawodników klubowych
oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 drużyny które dokonają pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia i potwierdzą swój
udział do dnia 29 stycznia 2014 roku
5. Sposób przeprowadzenia turnieju:
 turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPS
 system rozgrywek zostanie dostosowany w zależności od ilości zgłoszeń
 w przypadku systemu grupowego za zwycięstwo przyznaje się 2 pkt., za porażkę 0 pkt.
 o kolejności w grupie i finale decydują kolejno:
- ilość zdobytych punktów
- wynik bezpośredniego spotkania
- korzystniejsza różnica zdobytych setów
- większa ilość zdobytych setów
- większa ilość zdobytych małych punktów
6. Zgłoszenia:
 Zgłoszenia należy kierować na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu ul.
Sportowa 1, tel. 43 822 38 82
 W sprawach dotyczących turnieju należy się kontaktować z p. Markiem Przybyłem
tel. 668-422-683
7. Nagrody:
 Zwycięskie 3 drużyny otrzymują puchary
8. Sprawy różne
 w zależności od ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie zmiany w sposobie
przeprowadzenia turnieju
 za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni organizator nie ponosi
odpowiedzialności



9.

drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie
w sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje organizator

Obowiązki organizatorów memoriału:
 szczegółowe opracowanie regulaminu.
 zabezpieczenie obsady sędziowskiej, protokołów, deklaracji.
 zabezpieczenie opieki lekarskiej.

Organizator

