Regulamin
Letniego Turnieju Plażowej Piłki
Siatkowej w Niesulicach
7 lipca 2012

1. Organizator
Gmina Skąpe
Skąpe 65
66-213 Skąpe
tel. 68 34 19 212, 213, 227
fax 68 34 19 180
e-mail: urzad@skape.pl
www.skape.pl
2. Cel turnieju
popularyzacja siatkówki plażowej,
aktywny wypoczynek.
3. Termin i miejsce turnieju
7 lipca 2012 r.
Boisko do siatkówki plażowej „Lubusik” - plaża gminna na terenie dawnego
ośrodka wypoczynkowego LUMEL w Niesulicach,
Rozpoczęcie turnieju godz. 11.30,
Zapisy od godz. 10.00 w sekretariacie turnieju.

4. Warunki uczestnictwa
drużyna składa się z 2 zawodników,
każdy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w Letnim Turnieju Siatkówki
Plażowej w Niesulicach musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do udziału w tym turnieju lub musi złożyć własnoręcznie
podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w nim, w przypadku osób
niepełnoletnich oświadczenie o zdolności do udziału musi złożyć
przedstawiciel ustawowy.

5. System rozgrywek
mecze odbywać się będą osobno w kategorii kobiet (dziewcząt) i mężczyzn
(chłopców),
mecze będą rozgrywane według ustalonego terminarza,
poszczególne mecze będą rozgrywane systemem brazylijskim (drużyna
odpada z turnieju po dwóch przegranych meczach) lub ustalonym przez
organizatora w dniu zawodów, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn –
decyzję ostateczną podejmie Sędzia Główny zawodów,
turniej odbywać się będzie zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową.
6. Sprawy dyscyplinarne
sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
8. Przepisy gry
obowiązują przepisy PZPS.
9. Wpisowe
wpisowe – 10 zł od dwuosobowej drużyny wpłacone przed turniejem w
sekretariacie turnieju.
10. Nagrody
I miejsce – dyplomy, medale, puchary
II miejsce – dyplomy, medale
III miejsce – dyplomy medale
Wręczenie nagród – ok. godz. 15.30
11. Sprawy końcowe
organizator zabezpiecza boisko i piłki do rozegrania meczów,
organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę,
organizator zabezpiecza sędziów,
organizator zabezpiecza opiekę medyczną,
mecze odbywać się będą wg ustalonego terminarza,
za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi
odpowiedzialności,
za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada,
w sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje organizator,
organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej
interpretacji Regulaminu.

