TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET
O PUCHAR MARKA WOJTASA, WÓJTA GMINY PAWŁÓW
RZEPIN, 11.03.2018 R.
1. Cel Turnieju
a.
b.
c.
d.

popularyzacja piłki siatkowej na terenie gminy Pawłów
integracja mieszkańców gminy Pawłów
zaprezentowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu
popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji

2. Organizator
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie, Pawłów 45, 27-225 Pawłów

3. Współorganizator
Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus, Pawłów 45, 27-225 Pawłów

4. Partner
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie, Rzepin Drugi 154, 27-225 Pawłów

5. Termin i miejsce
Mecze rozgrywane będą w dniu 11 marca 2018 r. (niedziela) od godz. 9:00 w Publicznej
Szkole Podstawowej w Rzepinie

6. Uczestnictwo
a. W Turnieju uczestniczyć mogą kobiety z terenu gminy Pawłów, które w dniu turnieju
tj. 11 marca ukończyły co najmniej 16 lat.
b. W przypadku zawodniczek, które w dniu turnieju tj. 11 marca 2018 r. nie mają 18 lat
obowiązuje pisemne oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów zezwalające
na uczestnictwo w turnieju (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
c. Dopuszcza się udział kobiet spoza terenu gminy Pawłów w ilości nie większej niż 1/3
drużyny (2 osoby w 6 osobowej drużynie)

7. Zgłoszenia
a. Zgłoszenie drużyny należy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy
w Pawłowie w formie pisemnej – na karcie zgłoszenia (Załącznik Nr 1 do Regulaminu)
wraz ze zgodami (dla osób poniżej 18 roku życia) do dnia 5 marca 2018 r.
b. W przypadku braku kompletu dokumentów zgłoszenie nie zostanie przyjęte.
c. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie www.pawlow.pl oraz www.sgpp.org.pl

8. Nagrody
a. Drużyny, które zajmą w rundzie finałowej od I do III miejsca otrzymają Puchary.
b. Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy.

9. Przepisy gry:
a. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany na
rozpoczęciu turnieju.
b. Obowiązuje obuwie sportowe czyste, nie używane na zewnątrz.
c. Zmiany hokejowe. Ilość zmian nie ograniczona.
d. Gra do dwóch zwycięskich setów. Sety do 25 punktów (z dwoma punktami przewagi).
Tie-break do 15 punktów.
e. Decyzje sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i nie
podlegają dyskusji
f. Zawodniczka, która rozegrała mecz w danej drużynie jedno spotkanie nie może grać
w innym zespole.
g. Mecz zostanie zakwalifikowany jako walkower, jeżeli:
• drużyna posiada skład 4- lub mniej osobowy,
• drużyna nie stawi się na mecz
• w drużynie grała nieuprawniona zawodniczka
h. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami obowiązującymi w piłce siatkowej.

10.

Pozostałe postanowienia
a. Podczas weryfikacji przed turniejem członkinie drużyn mają obowiązek okazać
dokument tożsamości. Niepełnoletni uczestnicy muszą dostarczyć dodatkowo zgodę
rodzica lub prawnego opiekuna na udział w zawodach (Załącznik Nr 2)
b. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu
c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy i
kontuzje powstałe w trakcie trwania turnieju
d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia
zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,
e. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora,
f. W sprawie rozgrywek można kontaktować się za pomocą poczty e-mail –
kontakt@sgpp.org.pl lub telefonicznie 41 272 16 14 wew. 140.
g. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych, o których
zainteresowani będą informowani telefonicznie i za pomocą strony www.pawlow.pl
oraz www.sgpp.org.pl

