REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ROZGRYWANEGO W RAMACH IMPREZY
"DĘBOWY MAJ FESTIWAL" W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

1. Organizatorem turnieju rozgrywanego w ramach imprezy Dębowy Maj Festiwal
nazywanego dalej "Turniejem" jest Miejski Klub Siatkarski S.A. z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej (41-300), Al. Aleja Róż 3 zwana w dalszej części „Organizatorem”.
2. Celem zawodów jest:






popularyzacja piłki siatkowej plażowej,
aktywny wypoczynek
krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży
kibicowanie i granie w duchu sportowej rywalizacji fair play
promocja klubu Tauron MKS Dąbrowa Górnicza

3. Turniej rozegrany zostanie 1 maja 2017 roku na boiskach do piłki siatkowej plażowej
znajdujących się na terenie Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona,
41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Letnia 9. Do rozegrania turnieju zostanie wykorzystane 6 boisk.
4. Turniej zostanie rozegrany w 2 kategoriach: dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Drużyny muszą być mieszane (dziewczyna+ chłopak). W przypadku osób niepełnoletnich
wymagana jest pisemna zgoda na udział w turnieju podpisana przez opiekuna prawnego.
Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania przy sobie ważnej legitymacji
szkolnej.
5. W jednej kategorii turnieju może wziąć udział maksymalnie 12 par. O udziale w turnieju w
przypadku zgłoszenia się większej ilości zespołów decydować będzie kolejność zgłoszeń.
6. Zgłoszeń do turnieju można dokonywać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronie www.mks.dabrowa.pl. Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
nastąpi 19 kwietnia 2017 roku i trwać będzie do północy 29 kwietnia 2017 roku chyba, że
liczba zapełni się przed wyznaczonym terminem. Ostateczna lista uczestników turnieju
opublikowana zostanie w godzinach popołudniowych 30 kwietnia na stronie
www.mks.dabrowa.pl w aktualnościach.
7. Turniej rozgrywany będzie zgodnie z polską wersją „Oficjalnych Przepisów Gry w
Siatkówkę Plażową 2013-2016”, wydanymi przez PZPS zgodną z międzynarodowymi
przepisami gry w siatkówkę plażową FIVB.
8. Turniej rozegrany zostanie przy zastosowaniu systemu brazylijskiego. Każdy mecz turnieju
będzie toczył się do dwóch wygranych setów do 15 punktów pod warunkiem dwupunktowej
przewagi.

9. Rozpoczęcie turnieju nastąpi o godzinie 9:00. Rejestracja uczestników będzie trwać w dniu
turnieju od godziny 8:15 do 8:45. O godzinie 8:50 nastąpi losowanie par turniejowych.
Przewidywana godzina zakończenia turnieju to 13:00.
10. Organizator zapewnia:
a) imienne certyfikaty uczestnictwa dla każdego z uczestników turnieju
b) gadżety promocyjne dla każdego uczestnika turnieju
c) dla zespołów zajmujących miejsca od 1 do 3 nagrody w postaci medali lub pucharów
d) napoje w postaci wody mineralnej dla wszystkich uczestników turnieju
e) obsługę sędziowską
11. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w przypadku
stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika niezgłoszonego uprzednio na formularzu
zgłoszeniowym lub w przypadku gdy zawodnicy drużyny swoją grą lub zachowaniem
utrudniają przeprowadzenie zawodów.
12. Za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie odpowiada.
13. Turniej rozgrywany będzie w miłej i przyjaznej atmosferze, w zgodzie z zasadą fair play.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz do
ewentualnych zmian w regulaminie, a także do ewentualnego odwołania turnieju z przyczyn
atmosferycznych, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
15. W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
Zapraszamy do wzięcia udziału!

Program turnieju:
8:15 - 8:45 - Rejestracja w biurze zawodów
8:50 - Losowanie
9:00 – 13:00 - Rozgrywanie meczów
13:00 - Wręczanie nagród dla drużyn, które zajmą pierwsze trzy miejsca i zakończenie
turnieju

