
Turniej Świąteczny Siatkarski 2017  
Projekt „SPORTOWA KROKOWA”

Regulamin:

1. Organizator: Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej
2. Termin: 17 grudnia 2017r. 10.00 
3. Zgłoszenia: Przyjmowane w dniu turnieju do 9.45. Bezwzględnie godzina będzie przestrzegana. 
4. Miejsce: Krokowa sala gimnastyczna SP w Krokowej
5. Kategorie wiekowe : Open.
6. Zespół: składa się z 6 zawodników grających bez rezerwowych. 
7. Czas gry: zostanie ustalony w dniu zawodów
8. System rozgrywek: uzależniony od liczby zgłoszonych zespołów
9. Postanowienia ogólne:

 Uczestnictwo: 
-  bezpłatne
-  zespoły obowiązuje wypełniona karta zgłoszeniowa
-  w  rozgrywkach  mogą  uczestniczyć  zawodnicy  bez  względu  na  wiek.  Kapitan  zespołu
(pełnoletni),  w którym grają zawodnicy niepełnoletni  posiada zgodę rodziców na uczestnictwo
oraz ponosi odpowiedzialność i sprawuje pełną opiekę nad owym zawodnikiem. Jeśli cały zespół
złożony jest z zawodników niepełnoletnich muszą oni posiadać opiekuna pełnoletniego na czas
turnieju (pełni on rolę i obowiązki kapitana pomimo, że nie uczestniczy w turnieju). 
-  w turnieju dopuszcza się grę zawodników nie będących mieszkańcami gminy.
-  obowiązuje zmienne obuwie sportowe przystosowane do gry na hali (zakaz gry w butach typu
turfy).

10. Przepisy:
 Zawody odbywają się zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową PZPS.
 Za wybitnie niesportowe zachowanie sędzia zawodów może stosować następujące kary:

1. karę wychowawczą – wykluczenie z meczu.
2.  wykluczenie  z  gry w danym turnieju z zawieszeniem udziału w podobnych
imprezach realizowanych w ramach projektu „Sportowa Krokowa”.

11. Klasyfikacja: za wygrany mecz przyznaje się 2pkt., porażka 0pkt., O końcowej pozycji decyduje 
większa liczba zdobytych pkt. W przypadku zgromadzenia takiej samej liczby punktów decyduje bilans
bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi, bilans setowy całego turnieju.

12. Nagrody:
Nagrody wręczane po zakończeniu turnieju.
14. Uwagi końcowe:

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione wartościowe rzeczy oraz sprzęt 
sportowy, na terenie obiektu,

 w sprawach, które nie zostały uwzględnione w regulaminie decyduje Sędzia Główny.
 Zespoły uczestniczące w zawodach ubezpieczają się na okres zawodów we własnym 

zakresie!!!!
 Każdy zawodnik przed rozpoczęciem pierwszego meczu swojej drużyny potwierdza 

na zgłoszeniu własnoręcznym podpisem, że posiada aktualne badania lekarskie i nie 
ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych wykluczających go z udziału w imprezie. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak oświadczeń lekarskich oraz za 
jakiekolwiek urazy i kontuzje odniesione w trakcie trwania turnieju,

 Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas trwania turnieju. W przypadku 
nieszczęśliwego zdarzenia zawodnikom zostanie udzielona pomoc doraźna oraz 
wezwana zostanie karetka pogotowia. 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom turnieju, a ich decyzje są 
ostateczne i nie podlegają odwołaniu.


