KOMUNIKAT - REGULAMIN
_____________________

Mistrzostwa Polski Amatorów w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn
Giżycko, 16 – 19.05.2019

1. Organizator:
Polska Siatkówka Masters i Amator
telefon +48 781 256 091
e-mail: info@polskasiatkowka.pl
Stowarzyszenie Sportowe Kaman Volley
Stowarzyszenie Sportowe Masuria Volley
Patronat:
Polska Liga Siatkówki
Polski Związek Piłki Siatkowej
2. Termin i miejsce:

Termin: 16 – 19.05.2019 COS OPO Giżycko
16.05.2019 - zakwaterowanie
17.05.2019 – rozpoczęcie zawodów, uroczyste otwarcie
18.05.2019 – mecze, zakończenie zawodów, ceremonia medalowa, spotkanie integracyjne
19.05. 2019 – wykwaterowanie

3. Uczestnictwo:
3.1. Zawody zostaną rozegrane w 2 (dwóch) kategoriach wiekowych:
-

powyżej 18 lat - kobiety

-

powyżej 18 lat - mężczyźni

3.2. Uczestnicy nie mogą być czynnymi zawodnikami bieżącego sezonu 2018/2019 rozgrywek Polskiego
Związku Piłki Siatkowej lig centralnych oraz wojewódzkich. Organizator posiada możliwość weryfikacji
na bieżąco poprzez Ogólnopolski System Ewidencji Klubów i Zawodników.
3.3. W przypadku stwierdzenia faktu i naruszenia wymogu zawartego w punkcie 3.2. i udziale w turnieju,
drużyna podlega dyskwalifikacji i wykluczeniu z rozgrywek bez zwrotu poniesionych kosztów.

3.4. Zawodnicy startujący w zawodach oświadczają, że udział w Mistrzostwach Polski Amatorów Giżycko
2019, organizowany w dniach 16–19.05.2019 r. w Giżycku, biorą na własne ryzyko i odpowiedzialność za
zdrowie i następstwa od nieszczęśliwych wypadków, co potwierdzają akceptacją regulaminu w systemie
rejestracyjnym.
3.5. Zawodnicy grający w turnieju muszą posiadać jednakowe, ponumerowane (zgodnie z przepisami) stroje
sportowe.
3.6. Uczestnicy biorą udział w turnieju o tytuł Mistrza Polski Amatorów w Piłce Siatkowej.

3.7. Drużyna musi liczyć co najmniej 7 zawodników , maksymalnie może liczyć 12 zawodników +2 libero.

3.8. Zawodnik może uczestniczyć w turnieju tylko w jednej drużynie.

3.9. Kategorie drużyn występują z podziałem na płeć, nie dopuszcza się uczestnictwa drużyn mieszanych.

3.10.

Zgłoszenia należy dokonać tylko i wyłącznie poprzez udostępniony system rejestracji internetowej.

https://competit.pl/w/4456/

3.11.

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.

3.12.

Za udział w Mistrzostwach Polski Amatorów pobierana jest opłata wpisowa w wysokości:

- 100 zł od osoby ( kwota dotyczy zgłoszonego zawodnika/zawodniczki ).

Zakwaterowanie jest zagwarantowane dla uczestników mistrzostw na terenie obiektu COS OPO, w
pobliżu hali sportowej, jeziora, kąpieliska i przystani. Ilość miejsc ograniczona.

Zamówienie zakwaterowania należy dokonać na formularzu otrzymanym w mailu zwrotnym o
potwierdzeniu rejestracji.

3.13.

Wpłaty należy dokonać na konto wskazane w systemie rejestracyjnym.

3.14.

Termin zgłoszeń: 03.05.2019
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3.15.

Organizator zapewnia :

- medale i puchary za 3 pierwsze miejsca w kategoriach,
- pamiątkowe statuetki za udział w turnieju,
- nagrody indywidualne dla wytypowanych zawodników,
- udział w imprezie towarzyszącej z wyżywieniem,
- opiekę medyczną,
- nieograniczony dostęp do wody mineralnej,
- szatnie z pełnym węzłem sanitarnym,
- piłki rozgrzewkowe i meczowe,
- profesjonalną obsługę sędziowską
- koszulkę okolicznościową

4. Regulacje finansowe:
Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz wszelkich wyrządzonych szkód ponoszą uczestnicy.

5. System rozgrywek i sposób wyłonienia zwycięzcy:
5.1. Mistrzostwa Polski Amatorów rozgrywany jest systemem turniejowym.

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

5.3. Spotkania będą grane do 2 (dwóch) wygranych setów, w przypadku wyniku 1:1, seta decydującego gra
się do 15 punktów (z przewagą 2 punktów).

5.4. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo:
-

podziału na grupy eliminacyjne,

-

rozstrzygania spraw spornych nie objętych niniejszym regulaminem.

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

5.6. W grupach mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym”.
5.7. Kolejność zespołów w poszczególnych grupach ustala się wg następujących zasad:

-

ilość 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.

5.8. Dopuszcza się możliwość rozegrania półfinałów w zależności od ilości zgłoszonych drużyn i podziału na
grupy, jak i klasyfikacji z gry każdy z każdym bez podziału na grupy.
5.9. W szczególnym przypadku Komitet Organizacyjny w porozumieniu z komisją
sędziowską może zmienić system rozgrywania turnieju.

5.10. O zakwalifikowaniu się do rozgrywek decyduje kolejność zgłoszenia. Ilość
miejsc ograniczona.
6. Miejsce rozgrywania Mistrzostw:
Główna hala sportowa : Centralny Ośrodek Sportu, ul. Moniuszki 22 , 11-500 Giżycko.

7. Rejestracja końcowa , zakwaterowanie, dopuszczenie do zawodów, odbiór koszulek itp, Centralny Ośrodek
Sportu, ul. Moniuszki 22 , 11-500 Giżycko, recepcja
- 16.09 od 14.00
- 17.09 od 9.00 -10.00

Komitet organizacyjny
Polska Siatkówka Masters i Amator
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