REGULAMIN
III OGÓLNOPOLSKI KARNAWAŁOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET I
MĘŻCZYZN
OLDBOY SUSZ – 2017
O PUCHAR BURMISTRZA SUSZA
I. Cel
- Popularyzacja i podnoszenie poziomu gry w piłkę siatkową.
- Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród lokalnej społeczności.
- Konfrontacja poziomu gry zawodników i wyłonienie najlepszej drużyny w danej kategorii wiekowej
mężczyzn i kobiet.
- Promocja Miasta i Gminy Susz.
II. Organizator
Centrum Sportu i Rekreacji Susz im. Jana Pawła II.
III. Współorganizatorzy
Gmina Susz
CSiR - Pałac Kamieniec
Pałac Bałoszyce -Partner
IV. Termin i miejsce
27-29.01.2017r. Hala Centrum Sportu i Rekreacji Susz im. Jana Pawła II ul. Piastowska 5c
Godz. 16.00 - odprawa kierowników, losowanie grup
Godz. 16.30 – otwarcie turnieju, początek rozgrywek
V. Uczestnictwo
1.Turniej zostanie rozegrany w pięciu kategoriach wiekowych mężczyzn :
- powyżej 35 / rok urodzenia 1982 i starsi /
- powyżej 40 / rok urodzenia 1977 i starsi /
- powyżej 45 / rok urodzenia 1972 i starsi /
- powyżej 50 / rok urodzenia 1967 i starsi /
- powyżej 55 / rok urodzenia 1962 i starsi /
- powyżej 60 / rok urodzenia1957 i starsi /
2. Kobiet:
- OPEN
3. Wiek zawodników będzie sprawdzany na podstawie dokumentów tożsamości.
3. Drużyna może liczyć max. 10 osób.
4. Drużyny obowiązuje zgłoszenie na piśmie, dostarczone najpóźniej w dniu zawodów
5. Wszyscy zgłoszeni muszą posiadać aktualne badania lekarskie lub składają oświadczenia, że ich stan
zdrowia pozwala im na uczestniczenie w rozgrywkach.
6. Drużyna zobowiązana jest do zapłacenia wpisowego w wysokości (kobiety 500 zł, mężczyźni 600 zł) –
płatne przelewem na konto, jest to jednocześnie potwierdzenie udziału zespołu w turnieju. W ramach,
wpisowego organizatorzy zapewniają udział w wieczorku towarzyskim wraz z kolacją dla 10 osób z
zespołu. W przypadku większej liczby osób należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 60 zł od osoby.
W/w kwoty należy wpłacić do 15.01.2017 r. na konto:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA
57 2030 0045 1110 0000 0277 3570

6. Proszę o telefoniczne potwierdzenie udziału w zawodach do dnia 15.01.2017r. pod nr tel.
55 278 70 08 oraz email: csir.susz@op.pl oraz piotrzdzichowski@pzzkwidzyn.pl
7. Wszelkich informacji dotyczących w/w turnieju udziela Piotr Zdzichowski 603060388 i Jarosław
Piechotka 502755394
VI. Zasady współzawodnictwa
1. Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów, sety do 25 pkt. (2 pkt. różnicy), set 3 do 15 pkt. (2 pkt.
różnicy). Obowiązują przepisy PZPS
2. System rozgrywek – uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów w danej kategorii wiekowej.
3. Zasady punktacji i wyłaniania zwycięzców w rundzie eliminacyjnej
Zespół wygrywający spotkanie w stosunku 2:0 otrzymuje za zwycięstwo 3 punkty meczowe (duże punkty),
a przegrywający 0 punktów. Za zwycięstwo w stosunku 2:1 drużyna wygrywająca otrzymuje 2 punkty, a
przegrywająca 1 punkt.
Miejsca są ustalane na podstawie ilości zwycięstw.
W przypadku, kiedy drużyny zdobędą taką samą ilości zwycięstw decydują zdobyte punkty, a następnie wg
podanej kolejności
- bilans wygranych i przegranych setów z wszystkich rozegranych meczów
- różnica w małych punktach z wszystkich rozegranych meczów
- różnica w małych punktach z bezpośrednich meczów między zainteresowanymi drużynami
- wynik i bilans setów z bezpośrednich meczów między zainteresowanymi drużynami
VII. Nagrody
Za miejsca I-III zespoły otrzymują medale i puchary.
Pozostałe drużyny otrzymają pamiątkowe statuetki.
VIII. Przepisy końcowe
1. Wszelkie kwestie sporne i niejasności, jakie mogą wyniknąć podczas rozgrywek rozstrzyga organizator.
2. Organizator zapewnia przebieralnie, ale nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas
turnieju.
3. Drużyny powinny posiadać jednolity strój sportowy (koszulki z numerami). Uczestnicy powinni
występować w miękkim obuwiu sportowym.
4. Rozgrzewkę drużyny przeprowadzają własnymi piłkami.
5. Mecze będą rozgrywane piłkami Molten.
IX. Sprawy różne
1. Baza noclegowa / w załączniku /
2. Karta zgłoszeniowa / w załączniku do pobrania /
- nazwa drużyny
- imię i nazwisko zawodnika
- pesel zawodnika
- dokładny adres , telefon oraz adres e-mail osoby kontaktowej / kierownika zespołu /
- na terenie hali będzie możliwość zakupu kawy , herbaty i bułek.

X. PROGRAM
1. Piątek 27.01.2017 r.
16.00 odprawa kierowników zespołów , losowanie i przedstawienie systemu rozgrywek.
16.30 rozpoczęcie turnieju.
2. Sobota 28.01.2017 r.
- 9.00 dalszy ciąg rozgrywek
- zakończenie meczy ok. godz. 19.00
- w razie niedokończenia rozgrywek w sobotę / duża ilość drużyn / dokończenie rozgrywek odbędzie się w
niedzielę.
- uroczyste otwarcie turnieju przez burmistrza Susza o godz. 14.00
Wieczorek z kolacją odbędzie się w sobotę 28.01.2017 o godz. 21.00-03.00 w Pałacu Bałoszyce
KOŃIECZNIE STRÓJ KARNAWAŁOWY!!
Ze sportowym pozdrowieniem

