TURNIEJ PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ – REWA 2019
REGULAMIN

I.

Organizator
1. Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek.
2. Podmiot odpowiedzialny z ramienia Wójta Gminy Kosakowo:
Referat ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji w Urzędzie Gminy Kosakowo,
ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, tel. 058 660 43 12, e-mail: sport@kosakowo.pl.

II.
1.
2.
3.
4.
III.

Cel rozgrywek
Popularyzacja siatkówki plażowej oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.
Wyłonienie najlepszej drużyny.
Integracja społeczności lokalnej.
Krzewienie sportowego trybu życia w duchu zasad Fair Play.
Termin i miejsce rozgrywek

1. 27 lipca 2019 r. (sobota) – plaża w Rewie za pętlą autobusową linii: 146, M (obok Baru
Nadmorskiego przy ul. Morskiej 2)
2. Rozpoczęcie gier – godz. 12.00 (zakończenie – ok. godz. 16.00-16.30).
Zapisy:
 drogą mailową: sport@kosakowo.pl – do piątku, 26.07.2019 r. do godz. 14.00;
 telefonicznie: 058 660 43 12 (Referat ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji – Urząd Gminy
Kosakowo, ul. Żeromskiego 69);
 w dniu rozgrywek, na miejscu w godz.: 11.00-11.30 (w przypadku gdy zostaną wolne
miejsca)
IV.

V.

Zasady rozgrywania meczów
1. Ilość drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona i wynosi 8 miejsc
2. Drużyna składa się z dwóch osób bez względu na płeć; minimalny wiek zawodników
wynosi 14 lat (rocznik 2005 lub starsi).
3. Mecz trwa do dwóch wygranych setów (dwa pierwsze – do 21 pkt. i ew. trzeci –
do 15 pkt., wygrana drużyna musi posiadać w secie co najmniej 2 pkt. przewagi).
4. System rozgrywek – zgłoszone drużyny zostaną przydzielone do 2 grup: Grupa A- 4
drużyny, Grupa B- 4 drużyny.
5. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość:
 zmniejszenia wymaganej liczby setów do wygrania spotkania (do jednego);
 zmniejszenia wymaganej liczby punktów do wygrania seta (do 15 pkt. i ew. trzeci do 11
pkt.);
 rozstawienia lub zwolnienia z rundy eliminacyjnej wybranych zawodników.
6. Mecze sędziowane będą przez animatorów sportu w Gminie Kosakowo.
7. Decyzje sędziów są nieodwołalne.
Punktacja

1. Zwycięstwo – 2 pkt.
2. Porażka – 1 pkt.
3. Nieprzystąpienie do meczu lub walkower – 0 pkt.

4. kolejności w tabeli decydują kolejno:
 większa liczba zdobytych punktów (wygranych meczów);
 wyższy stosunek setów (ratio setowe);
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wyższy stosunek małych punktów;
korzystniejszy wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

VI.

Nagrody
1. Puchar od Wójta Gminy Kosakowo dla najlepszej drużyny turnieju;
2. Trofea dla drużyn za zajęcie II i III miejsca;
3. Medale i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zespołów.

VII.

Uwagi końcowe
1. Bezpośredni kontakt z Organizatorem: tel.: 058 660 43 12, e-mail: sport@kosakowo.pl;
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
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