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8KAMAN CUP OSTROŁĘKA 2018 

European Masters Volleyball Championship 

Ostrołęka, 05-09/09/2018 

 

1. Organizer: 

Sports Association Kaman Volley 

ul. Smolna 1D, 81-877 Sopot 

contact: +48 781 256 091 

e-mail: klub@kamanvolley.pl 

 

together with 

President of the city of Ostrołęka 

 Town Hall of Ostrołęka 

Honorary Patron of the Polish Volleyball Federation 

  

2. Date and place: 

05/09 - 09/09/2018 Ostrołęka 

05/09/2018 - accommodation 

06/09/2018 - start of the competition, grand opening of the Championships 

07/09/2018 - group games, semi-final, special event 

08/09/ 2018 - final matches, medal ceremony, ceremonial ending 

09/09/2018 - checking out 

 

3. Participation: 

3.1. The competition will be played in 7 (seven) age categories: 

- above 35, 40, 45 years - women 

- above 40, 45, 50, 55 years - men 

3.2. Competitors competing in the competition declare that in 8KAMAN CUP Ostrołęka European Masters 

Championship, organized on 04-09/09/2018 in Ostroleka, they take on their own risk and responsibility for 

health and consequences of unfortunate accidents, which is confirmed by the acceptance of the regulations 

in the registration system. 

3.3. Players playing in the tournament must have the same, numbered (according to the rules) sports 

clothing. 

3.4. 8 Kaman Cup is a tournament for the title of the European Champion Masters in Volleyball. 

3.5. The team can count maximum 12 players and 2 staff members. 
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3.6. A competitor may participate in only one team regardless of the category, country, etc. 

3.7. The categories of teams are broken down by age and gender, mixed teams are not allowed to participate, 

a player can only play in one team 

 

4 Applications: 

4.1. Applications should be made only through the online registration system. The system requires 

registration of each participant individually. 

4.2. Entering the tournament requires: 

- setting up or joining a chosen team, 

- filling in all the necessary headings required by the system, 

- acceptance of the regulations 

- payment of the entry fee is allowed until the registration of participants is closed. 

 4.3. The organizer provides: 

 - medals and cups for the first three places in each categories, 

 - statuettes for participation in the tournament, 

- individual prizes for selected players, 

- small Eurovolley Masters gifts 

- participation in accompanying events with meals, 

- medical care, 

- unlimited access to mineral water 

- changing rooms with full sanitary facilities, 

- warm-up and match balls, 

- professional referee service 

4.4 For participation in the event there is a registration fee of: 

200 PLN or 50 Euro / per person. 

4.5. The payment should be made to the bank account indicated in the registration system and the return 

email confirming the application. 

4.6. Application deadline: 31/07/2018 

 

5. Financial regulations: 

The cost of travel, accommodation, food and any damage caused shall be borne by the participants. 

 

6. The system of games and the way of selecting the winner: 

6.1. The 8Kaman Cup Eurovolley Masters is played in a tournament system. 

6.2. Matches will be played according to the "Official volleyball rules" 
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6.3. The matches will be played until 2 (two) sets are won, in a case of a 1: 1 result, the decisive set is played 

to 15 points (with a predominance of 2 points). 

6.4. The organizing committee reserves the right to: 

- division into elimination groups, 

- settlement of disputable issues not covered by these regulations. 

6.5. After receiving a notification, the Organizing Committee will make a division into the eliminating 

groups. 

6.6. In groups, matches will be played on a peer-to-peer system. 

6.7. The order of teams in individual groups is determined according to the following rules: 

- number of points scored, 

- better set ratio - winnings to losings, 

- better ratio of small points - gained to lost, 

- for a victory without a set loss, the team receives: 3 points 

- for a win in a 2-1 match the team gets: 2 points, 

- for losing a match 1-2 the team gets: 1 point, 

- for losing the match 2-0 0 points. 

6.8. It is allowed to play semi-finals, depending on the number of teams entered and the division into groups, 

as well as the classification of peer-to-peer games without group division. 

6.9. In a special case, the Organizing Committee, in consultation with the panel of judges, may change the 

system of the tournament. 

6.10. The order of submission decides about qualifying for the competition. 

 

7. Final registration 

 supplementing documents, admission to competitions, etc., 

 - 05/09 from 16.00 

- 06.09 from 10.00 

SPORTS HALL Arkadiusz Gołasia, 

ul. Traugutta 1, 07-410 Ostrołęka 

 

Organizing committee 

Krzysztof Malczewski, Zbigniew Obrębski 

Sports Association Kaman Volley 
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8KAMAN CUP OSTROŁĘKA 2018 

Mistrzostwa Europy Masters w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn  

Ostrołęka, 05-09.09.2018 

 

1. Organizator: 

Stowarzyszenie Sportowe Kaman Volley  
ul. Smolna 1D, 81-877 Sopot 
telefon +48 781 256 091 
e-mail: klub@kamanvolley.pl 
wraz z  

Prezydent Miasta Ostrołęka 

 Urząd Miasta Ostrołęka 

Patronat Honorowy Polski Związek Piłki Siatkowej 

  

2. Termin i miejsce: 

Termin:  05.09 – 09.09.2018 Ostrołęka 

05.09.2018 - zakwaterowanie 

06.09.2018 –  rozpoczęcie zawodów, uroczyste otwarcie Mistrzostw 

07.09.2018 -   rozgrywki grupowe, półfinałowe, impreza okolicznościowa 

08.09. 2018 -  mecze finałowe, ceremonia medalowa, uroczyste zakooczenie 

09.09.2018 - wykwaterowanie 

 

3. Uczestnictwo: 

3.1. Zawody zostaną rozegrane w 7 (siedmiu) kategoriach wiekowych: 

- powyżej 35 , 40, 45 lat  - kobiety 

- powyżej  40, 45, 50, 55  lat  - mężczyźni  

3.2. Zawodnicy startujący w zawodach  oświadczają, że udział w  8KAMAN CUP Ostrołęka Mistrzostwa Europy 

Masters, organizowany w dniach 04–09.09.2018 r. w Ostrołęce, biorą na własne ryzyko i 

odpowiedzialnośd za zdrowie i następstwa od nieszczęśliwych wypadków, co potwierdzają akceptacją 

regulaminu w systemie rejestracyjnym. 

3.3. Zawodnicy grający w turnieju muszą posiadad jednakowe, ponumerowane (zgodnie z przepisami) stroje 

sportowe.  

3.4. 8 Kaman Cup jest  turniejem o tytuł  Mistrza Europy Masters  w Piłce Siatkowej. 

3.5. Drużyna maksymalnie może liczyd 12 zawodników  oraz 2 osoby sztabu. 

3.6. Zawodnik może uczestniczyd tylko w jednej drużynie bez względu na kategorię, kraj itp. 
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3.7. Kategorie drużyn występują z podziałem na wiek i płed, nie dopuszcza się uczestnictwa drużyn mieszanych 

lub z udziałem pojedynczych zawodników i zawodniczek w odmiennej kategorii. 

  

4 Zgłoszenia: 

a. Zgłoszenia należy dokonad tylko i wyłącznie poprzez udostępniony system rejestracji internetowej.     

        System wymaga rejestracji każdego uczestnika indywidualnie. 

4.2 Zgłoszenie do turnieju wymaga: 

- założenie lub dołączenie do wybranej drużyny , 

- wypełnienie wszelkich niezbędnych rubryk których wymaga system, 

- akceptacje regulaminu 

- wniesienie opłaty startowej do dnia zamknięcia rejestracji uczestników. 

4.3. Za udział w imprezie pobierana jest opłata wpisowa  w wysokości:   

200 zł lub 50 euro / za osobę. 

 

                 4.4.  Organizator zapewnia : 

 - medale i puchary za 3 pierwsze miejsca w kategoriach, 

 - pamiątkowe statuetki  za udział w turnieju, 

- nagrody indywidualne dla wytypowanych zawodników, 

- drobne upominki   Eurovolley Mastres  

- udział w imprezach towarzyszących z wyżywieniem, 

- opiekę medyczną, 

- nieograniczony dostęp do wody mineralnej, 

- szatnie z pełnym węzłem sanitarnym, 

- piłki rozgrzewkowe i meczowe, 

- profesjonalną obsługę sędziowską 

                4.5.Wpłaty należy dokonad na konto bankowe wskazane w systemie rejestracyjnym i mailu zwrotnym     

                       potwierdzającym zgłoszenie. 

4.6. Termin zgłoszeo: 31.07.2018 

 

5. Regulacje finansowe: 

Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz wszelkich wyrządzonych szkód ponoszą uczestnicy. 

 

6. System rozgrywek i sposób wyłonienia zwycięzcy: 

6.1. 8Kaman Cup Eurovolley Masters  rozgrywany jest  systemem turniejowym. 

6.2. Mecze będą rozgrywane zgodnie z „Oficjalnymi przepisami gry w piłkę siatkową” 

6.3. Spotkania będą grane do 2 (dwóch) wygranych setów, w przypadku wyniku 1:1, seta decydującego gra 

się do 15 punktów (z przewagą 2 punktów). 
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6.4. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo:  

- podziału na grupy eliminacyjne,  

- rozstrzygania spraw spornych nie objętych niniejszym regulaminem.  

6.5. Po otrzymaniu zgłoszenia Komitet Organizacyjny dokona podziału na grupy eliminacyjne. 

6.6. W grupach mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym”. 

6.7. Kolejnośd zespołów w poszczególnych grupach ustala się wg następujących zasad: 

- ilośd zdobytych punktów,  

- lepszy stosunek setów – wygranych do przegranych, 

- lepszy stosunek małych punktów – zdobytych do straconych,  

- za zwycięstwo bez straty seta zespół otrzymuje:  3 pkt 

- za zwycięstwo w meczu 2-1 zespół otrzymuje:      2 pkt,  

- za przegranie meczu 1-2 zespół otrzymuje:           1 pkt, 

- za przegranie meczu 2-0                                            0 pkt. 

6.8. Dopuszcza się możliwośd rozegrania półfinałów w zależności od ilości zgłoszonych drużyn i podziału na 

grupy, jak i klasyfikacji z gry każdy z każdym bez podziału na grupy.  

6.9. W szczególnym przypadku Komitet Organizacyjny w porozumieniu z komisją                                                              

sędziowską może zmienid system rozgrywania turnieju. 

6.10. O zakwalifikowaniu się do rozgrywek decyduje kolejnośd zgłoszenia.    

 

7. Rejestracja koocowa  

 uzupełnienie dokumentów, dopuszczenie do zawodów, itp., 

 - 05.09 od 16.00  
-  06.09 od 10.00 
 HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA im. Arkadiusz Gołasia,  

ul. Traugutta 1 , 07-410 Ostrołęka 

 

 

 

 

Komitet organizacyjny 

Stowarzyszenie Sportowe Kaman Volley  

 

 

 

 


