REGULAMIN
OTWARTE MISTRZOSTWA SIERADZA W PIŁCE SIATKOWEJ
IV Memoriał im. Kazimerza Januszkiewicza
1.



2.

Cel imprezy:
popularyzacja siatkówki jako formy rekreacji
organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Sieradza
wyłonienie najlepszych drużyn
Organizator:
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu
3. Termin i miejsce:
 turniej rozegrany zostanie w dn. 20.03.2016 r. godz.10.00 w hali sportowej
przy ul. Łokietka oraz SP 10 w Sieradzu (przy większej ilości zgłoszeń dodatkowa sala w JW 1551
przy ul. Mickiewicza). Odprawa techniczna godz. 09.30 sala przy ul. Łokietka 55.
4. Uczestnictwo:
 turniej ma charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą wszyscy którzy:
* dokonają zgłoszenia do 17.03.2016r. pod nr tel. 43 822 38 82
 zawodnicy powinni występować w jednolitych strojach sportowych z numerami
 uiszczą opłatę startową w wysokości 100,00 zł (reprezentacje szkół są zwolnione z opłat)
* w turnieju mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni i nie zrzeszeni
5. Sposób przeprowadzenia turnieju:
- turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPS
(za wyjątkiem meczy grupowych, które mogą być rozgrywane do 15 lub 21 punktów w zależności od ilości
zgłoszeń)

- turniej rozegrany zostanie systemem: pucharowym lub z podziałem na grupy, / w zależności od
ilości zgłoszeń - decyzja organizatora /,
- o końcowej klasyfikacji decyduje kolejno:
• większa ilość zdobytych punktów,
2:0 drużyna wygrana otrzymuje 3 pkt przegrana 0 pkt
2:1 drużyna wygrana otrzymuje 2 pkt przegrana 1 pkt
• lepszy stosunek setów /większa liczba uzyskana po podzieleniu setów
wygranych przez sety przegrane/
• lepszy stosunek małych punktów /większa liczba uzyskana po podzieleniu
punktów zdobytych przez punkty stracone/,
• wynik bezpośrednich spotkań.
- Mecze półfinałowe rozgrywane będą następująco:
1A – 1C
1B – 1D
6. Zgłoszenia:
- Zgłoszenia należy kierować na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu
ul. Sportowa 1 tel. (43) 822 38 82 do dnia 17.03.2016 r.
7. Nagrody:
 drużyny które zajmą miejsca I-III otrzymają puchary.
8. Sprawy różne:
 uczestnicy posiadają ze sobą dowód osobisty lub legitymację szkolną
 za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności
 zespoły muszą posiadać swoje piłki w celu przeprowadzenia rozgrzewki
 zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność
 MOSiR jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej a pozostałe ubezpieczenia np. NNW
leżą po stronie uczestnika
 interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora
 o sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator

organizator nie odpowiada za garderobę i rzeczy wartościowe zawodników organizator
Organizator

