UR ZĄD GMINY KO S A K O W O
REFERAT DS. SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
ul. Żeromskiego 11, 81-198 Kosakowo
tel. 058 679 23 90; fax. 058 660 43 01
e-mail: sport@kosakowo.pl

REGULAMIN KOSAKOWSKIEGO TURNIEJU SIATKÓWKI 2018
I. Organizator
1. Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik.
2. Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo.
3. Podmiot odpowiedzialny z ramienia Wójta Gminy Kosakowo:
Referat ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji w Urzędzie Gminy Kosakowo,
ul. Żeromskiego 11, 81-198 Kosakowo, tel. 058 679 23 90, e-mail: sport@kosakowo.pl.
II. Cel rozgrywek
1. Popularyzacja siatkówki halowej oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.
2. Wyłonienie najlepszej drużyny.
3. Integracja społeczności lokalnej.
4. Krzewienie sportowego trybu życia w duchu zasad Fair Play.
III. Termin i miejsce rozgrywek
1. 10 MARCA 2018 r. (sobota) – hala sportowa w Centrum Sportowym Kosakowo.
2. Rozpoczęcie gier – godz. 9.00 (zakończenie – ok. godz. 16.00).
Zapisy: od 10.02.2018 – 03.03.2018
 Formularz na stronie internetowej http://aktywne.kosakowo.com/ezapisy
 Pierwszeństwo w zapisach mają drużyny z terenu Gminy Kosakowo.
IV. Zasady rozgrywania meczów
1. Ilość drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona i wynosi 8 miejsc.
2. Zespoły losowane są do dwóch grup z czego każda składa się z 4 drużyn.
3. W fazie grupowej każda drużyna mierzy się z pozostałymi drużynami ze swojej grupy.
4. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy wychodzą do fazy finałowej – półfinały, finał oraz mecz o III miejsce.
5. Mecz rozgrywany jest do 3 wygranych setów. Set kończy się w momencie osiągnięcia przez jeden z zespołów
25 punktów lub więcej z zachowaniem dwupunktowej przewagi. Wyjątkiem jest ewentualny piąty set (tie- break),
który rozgrywany jest do 15 punktów z zachowaniem wymaganej dwupunktowej przewagi.
Za wyniki przyznawana jest następująca ilość punktów:
3:0, 3:1
3:2
2:3
1:3, 0:3
walkower
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O kolejności miejsca w końcowej klasyfikacji grupowej drużyny decyduje:
 Ilość zdobytych punktów (tzw. „duże punkty”),
 stosunek setów wygranych do przegranych,
 stosunek „małych punktów”,
 wynik bezpośredniego spotkania.
W zespole mogą grać zawodnicy niebędącymi mieszkańcami Gminy Kosakowo.
W rozgrywkach może brać udział wyłącznie drużyna składający się z dwóch kobiet (obowiązkowo) i czterech
mężczyzn.
Każdy zespół może składać się do 12 zawodników, których Kapitan zgłasza przed rozpoczęciem rozgrywek.
W zawodach udział biorą osoby pełnoletnie. Organizator może dopuścić do rozgrywek osoby niepełnoletnie pod
warunkiem dostarczenia przed rozpoczęciem rozgrywek podpisanej przez rodziców/ opiekunów prawnych
pisemnej zgody na udział w zawodach. W przypadku, gdy cała drużyna składa się z zawodników niepełnoletnich
wymagana jest obecność opiekuna- trenera.
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS.
Wysokość siatki wynosi 2,40 m.
Mecze rozgrywane są na dwóch bocznych boiskach oznaczonych A i B. Strefa środkowa służy do rozgrzewki przed
meczem.
Przed meczem przewidziane jest 5 min na rozgrzewkę w formie ataku i zagrywki.
Z sędzią podczas meczu rozmawiać może jedynie Kapitan.
W sytuacjach spornych problemy w pierwszej kolejności rozwiązuje sędzia prowadzący mecz, ewentualnie
Organizator rozgrywek.
Zawody rozgrywane są piłką Mikasa lub inną z podobnymi parametrami.
Urazy bądź kontuzje zawodnika należy niezwłocznie zgłosić oraz udać się do służb medycznych.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika z rozgrywek za niesportowe zachowanie.

IV. Nagrody
1. Nagrody rzeczowe, medale i dyplomy dla trzech najlepszych zespołów.
2. Nagroda dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki.
3. Pamiątkowe dyplomy dla pozostałych zespołów.
V. Uwagi końcowe
1. Każdy zawodnik turnieju zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu hali sportowej (wywieszony w widocznym
miejscu przy wejściu) oraz regulaminu turnieju, co potwierdza każdy zawodnik oraz kapitan drużyny lub jej opiekun
składając oświadczenie o powyższej treści na liście zgłoszeniowej drużyny. Poza tym każdy zawodnik oświadcza,
iż został powiadomiony przez kapitana swojej drużyny, iż dobrze było by posiadanie pełnej ochrony NNW
od nieszczęśliwych wypadków, a w razie odniesienia kontuzji przez sportowca danej drużyny nie będzie on stawiać
roszczeń wobec organizatora.
2. Kapitana zobowiązuje się do zapoznania wszystkich członków drużyny z powyższym regulaminem oraz
do podpisania go w imieniu zespołu po zaakceptowaniu reguł rozgrywania Ligi.
3. Bezpośredni kontakt z Organizatorem: tel.: 530 262 005, e-mail: aktywne@kosakowo.com
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
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