TURNIEJ PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ – REWA 2021
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,
tel. 58 712 17 52, 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. 1 sierpnia 2021 r. (niedziela) – plaża w Rewie za pętlą autobusową linii: 146, M (obok Baru Nadmorskiego
przy ul. Morskiej 2)
2. Rozpoczęcie gier – godz. 11.00 (zakończenie – ok. godz. 15.00).
3. Zapisy:
• Formularz zgłoszeniowy: http://siatkowka.kosakowo.com
• Formularz będzie dostępny w terminie 16.08.2021 – 29.08.2021;
• w dniu rozgrywek, na miejscu w godz.: 10.00-10.30 (w przypadku gdy zostaną wolne miejsca)
IV.

Zasady rozgrywania meczów
1. Ilość drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona i wynosi 9 miejsc.
2. Liczy się kolejność zgłoszeń.
3. Drużyna, która zgłosi się w przypadku gdy lista zgłoszonych drużyn osiągnie już limit, trafi na listę drużyn
rezerwowych.
4. Zespoły losowane są do trzech grup: A, B, C z czego każda składa się z 3 drużyn.
5. Drużyna składa się z dwóch osób bez względu na płeć; minimalny wiek zawodników wynosi
18 lat (rocznik 2003 lub starsi).
6. W fazie grupowej każda drużyna mierzy się z pozostałymi drużynami ze swojej grupy.
7. Do fazy finałowej awansują drużyny, które wygrały swoje grupy. Pozostałe drużyny kończą swój udział.
8. Zwycięzcy swoich grup utworzą grupę mistrzowską. W grupie mistrzowskiej każda drużyna mierzy
się z pozostałymi drużynami ze swojej grupy. Turniej wygra drużyna, która wygra grupę mistrzowską.
9. W fazie grupowej mecz rozgrywany jest do jednego wygranego seta (do 21 punktów na przewagi).
10. W fazie mistrzowskiej mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów (do 21 punktów na przewagi).
11. O kolejności zajętego miejsca w końcowej klasyfikacji grupowej drużyny decyduje:
• Ilość zdobytych punktów (tzw. „duże punkty”),
• stosunek „małych punktów”,
• wynik bezpośredniego spotkania.
12. W przypadku stanu 1:1 rozgrywany jest tie-break do 15 punktów na przewagi.
13. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, nie mają żadnych przeciwskazań zdrowotnych I posiadają
aktualne ubezpieczenie NNW.
14. Mecze będą rozgrywane zgodnie z zasadami gry ustanowionymi przez PZPS.
15. Decyzje sędziów są nieodwołalne.

Punktacja

V.

zwycięstwo
przegrana
alkower

VI.

3 pkt
1 pkt
0 pkt

Nagrody
1. Puchar od Wójta Gminy Kosakowo dla najlepszej drużyny turnieju;
2. Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zespołów.

Uwagi końcowe

VII.

1. Bezpośredni kontakt z Organizatorem: tel.: 530 262 005, e-mail: zapisysport@kosakowo.pl;
2.

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

