REGULAMIN TURNIEJU – ZAKOPANE - 1-2.12.2018
II MIEDZYBRANZOWE MISTRZOSTWA POLSKI FIRM I INSTYTUCJI W SIATKÓWCE Składów mieszanych

1. Organizatorem rozgrywek jest AP-SPORT S.C. ul. Sienkiewicza 4; 41-300 Dąbrowa Górnicza, która
dba o prawidłowy przebieg rozgrywek oraz ich zgodność z niniejszym regulaminem. Organizator
jest osobą decyzyjną w sprawach spornych.
2. Nazwa turnieju: AP-SPORT VOLLEYBALL CUP – II MIĘDZYBRANŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI FIRM I
INSTYTUCJI W SIATKÓWCE SKŁADÓW MIESZANYCH.
3. W zawodach mogą brać udział reprezentację firm lub instytucji użytku publicznego. W ramach
jednej zgłoszonej reprezentacji może wziąć udział do 12-tu osób.
4. W mistrzostwach muszą brać udział osoby reprezentujące firmę, które potwierdza do uczestnictwa
Prezes, Dyrektor lub inna osoba upoważniona w firmie.
5. Firma ma prawo do wycofania swojej reprezentacji z turnieju na 21 dni przed jego rozpoczęciem
pod warunkiem pisemnego powiadomienia o tym fakcie organizatora, nie ponosi wówczas żadnych konsekwencji swojej decyzji, a organizator zwraca wpłaconą kwotę w ciągu 21 dni od daty
rozegrania turnieju.
6. Zawodnicy muszą być wpisani na liście, a w czasie imprezy na prośbę organizatora okazać dowód
osobisty. Sprawdzanie dokumentów drużyny odbywa się na prośbę zainteresowanej ekipy przeciwnej wyłącznie przed rozpoczęciem danego spotkania. Zawodnik, który nie posiada w/w dokumentu nie może uczestniczyć w grze.
7. Kategoria turnieju jest amatorska, dopuszczalne są składy mieszane w zgłoszonych zespołach.
8. W turnieju nie mogą uczestniczyć zawodnicy na co dzień występujący w PLUS LIDZE, I i II LIDZE
OGÓLNOPOLSKIEJ, zawodniczki występujący w ORLEN LIDZE i I LIDZE OGÓLNOPOLSKIEJ.
9. W rozgrywkach AP-SPORT VOLLEYBALL CUP 2017 obowiązują przepisy PZPS z uwzględnieniem
następujących zasad:
•

Każdy mecz trwa do dwóch wygranych setów przez jedną z drużyn,

•

Zwycięzcą seta jest zespół, który pierwszy zdobywa 21 punktów i ma przewagę minimum
dwóch punktów. Przy remisie np. 20-20 gra toczy się do dwóch punków przewagi jednego z
zespołów,

•

Przy wyniku 1-1 trzeci set wygra drużyna która pierwsza zdobędzie 15 punktów. Przy remisie
np. 14-14 gra toczy się do dwóch punków przewagi jednego z zespołów,

•

Punktacja za mecze: 2-0 – 3 punkty; 2-1 - 2 punkty; 1-2 - 1 punkt; 0-2 - 0 punków.

10. O końcowej klasyfikacji w grupie decyduje kolejno:
•

większa ilość zdobytych punktów,

•

lepszy stosunek setów,

•

większa ilość zdobytych setów,

•

lepszy stosunek małych punków,

•

większa ilość zdobytych małych punktów,

•

bezpośrednie spotkanie zainteresowanych drużyn.

11. Każda drużyna ma możliwość wzięcia dwóch 30 sekundowych czasów w secie. Obowiązuje brak
zasady dwóch przerw w secie (po 8 i po 16 punktach) oraz przerwa między setami wykorzystana
jest tylko do zmiany stron przez drużyny.
12. Ostateczny system rozgrywek wraz z programem zawodów zostanie przesłany do kierowników
drużyn ujętych w karcie zgłoszenia na 7 dni przed rozpoczęciem turnieju.
13. Turniej trwa dwa dni, w pierwszym dniu rozgrywane są eliminacje w grupach w systemie „każdy z
każdym”, natomiast w drugim dniu rozgrywane są zawody o poszczególne miejsca.
14. Firmy biorące udział w turnieju AP-SPORT VOLLEYBALL CUP 2017 zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach.

15. Otrzymanie przez zawodnika/zawodniczki bezpośrednio czerwonej kartki eliminuje z udziału w
kolejnym meczu. Decyzję o rodzaju przewinienia podejmuje Sędzia Zawodów.
16. Regulamin podpisuje Kierownik zgłoszonej drużyny przed rozpoczęciem turnieju, czym potwierdza, że akceptuje jego treść.
17. Organizator ma prawo do zmiany czasu gry, jeżeli wymagają tego względy techniczno-organizacyjne.
18. Wyłącznie organizatorowi przysługuje prawo do interpretacji regulaminu.
19. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia zawodów.
20. Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju objęci są polisą NW.
21. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego tytułu wypadki i ich skutki.
22. Każda drużyna musi posiadać obowiązkowo przynajmniej jeden jednolity komplet strojów.
23. Każda drużyna może zgłosić dowolną ilość osób dodatkowych (trener, kierownik, kapitan, kibice,
itp. – koszty dodatkowe z tym związane wypisane są w karcie zgłoszenia)
24. W sprawach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje wyłącznie organizator.
25. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju zobowiązani są posiadać obuwie sportowe sportowe
halowe z jasną, niebrudzącą parkiet podeszwą.
26. Za rzeczy pozostawione w szatniach organizator nie odpowiada.
27. Za wybitnie niesportowe zachowanie zawodnika podczas meczu wykluczenie z turnieju.
28. Dopuszcza się jeden walkower ze strony drużyny, kolejny dyskwalifikuję drużynę z turnieju.
29. Organizator zgłasza zapotrzebowanie na sędziowanie turnieju w Małopolskim Związku Piłki Siatkowej.
30. Drużyny korzystające z noclegów oferowanych przez organizatora zobowiązują się przestrzegać
regulaminu hotelu w którym są zameldowane.
31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe oraz zachowanie drużyn w hotelach
i obiektach sportowych.
32. W czasie trwania zawodów sportowych obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia
wyrobów tytoniowych na obiektach sportowych.
33. Noclegi fakturowane są przez firmę AP-SPORT S.C., natomiast zawodnicy meldowani są na własne
nazwiska i tym samym reprezentują siebie oraz firmę pod szyldem której występują.
34. Firma wyraża zgodę na wykorzystanie logotypu oraz wizerunku pracowników dla potrzeb turniejów organizowanych przez AP-SPORT S.C.
35. Kierownik drużyny podpisując regulamin potwierdza, że wszyscy zgłoszeni zawodnicy i zawodniczki znają oficjalne przepisy gry w siatkówkę (wydane przez PZPS) i będą ich ściśle przestrzegać.
Jedynie kierownik lub kapitan drużyny może brać udział w sytuacjach spornych.
36. Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia, która jest integralną częścią regulaminu przez upoważnioną osobę w firmie, która jest oficjalnym zamówieniem usługi, uprawnia Organizatora (AP-SPORT
S.C.) do wystawienia Faktury VAT.

Stwierdzam że zapoznałem się z regulaminem turnieju.

Podpis organizatora

Podpis Kierownika drużyny

