REGULAMIN
II Mazurskiego Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy Ełk
Organizacja i warunki uczestnictwa
• Organizatorem jest sołtys wsi Woszczele we współpracy z gminą Ełk.
• Celem turnieju jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport,
zaktywizowanie lokalnej społeczności i gmin sąsiednich oraz promowanie wsi
Woszczele.
• Uczestnikami mogą być osoby, które mają ukończone 15 lat. W przypadku osób
niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna.
• Turniej odbędzie się na boisku o piaszczystym podłożu na posesji prywatnej w
Woszczelach przy ulicy Ełckiej 21.
• Drużyny zgłaszają się na godz. 13:30.
• W przypadku nie zgłoszenia się drużyny do godz. 13:50 drużyna ma obowiązek
(pod rygorem wykluczenia) zgłosić telefonicznie pod numerem 731 513 069
spóźnienie. Procedury przed turniejowe (rejestracja, losowanie numerów,
rozgrzewka), toczyć się będą bez udziału drużyny. Nie zgłoszenie się drużyny do
godz. 13:50 skutkuje wykluczeniem z rozgrywek.
• Zobowiązania Organizatora turnieju:
• czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i prawidłowym przebiegiem turnieju,
• rozstrzyga sprawy sporne i protesty,
• zapewnia sędziego, sprzęt do gry oraz boisko o wymiarach min. 8m x 8m,
• ustala system rozgrywek i wyznacza terminy spotkań.
•

Decyzje organizatorów dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne.

• Organizator nie ubezpiecza zawodników od nieprzewidzianych wypadków na
okres zawodów. Drużyny winne dokonać ubezpieczenia zawodników we własnym
zakresie i na własny koszt.
• Przystąpienie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
turnieju.
• Każda drużyna może zgłosić od 5 do 8 zawodników (3 zawodników
rezerwowych)
Bezpieczeństwo na terenie imprezy

• Organizatorzy mają prawo do wyproszenia osób lub drużyn łamiących
regulamin turnieju lub stwarzających zagrożenia dla osób w otoczeniu.
• Turniej odbywa się na posesji prywatnej z dostępem do jeziora, dlatego należy
zachować szczególną ostrożność.
• Wyznacza się specjalne miejsce dla osób palących, niedopałki papierosów
wyrzuca się wyłącznie do specjalnych pojemników do tego przeznaczonych.
• Zakazuje się stosowania środków łatwopalnych.
Zapisy
• W celu zgłoszenia drużyny do turnieju, należy zgłosić się do 03.08.2017 r. do
godziny 24.00 na e-mail: turniejwoszczele@gmail.com lub pod numerem telefonu
731 513 069. Należy podać nazwę drużyny, dane kontaktowe kapitana.
• Uczestnictwo w turnieju jest płatne. Drużyny biorące udział muszą dokonać
wpłaty-30 zł, najpóźniej w dniu imprezy do godziny 13:50.
• O przyjęciu zgłoszenia drużyny decyduje kolejność zgłoszeń (data, godzina,
max. 8 drużyn).
Zasady przeprowadzenia zawodów
• Losowanie grup/drabinki turniejowej odbędzie się w dniu turnieju o godz.14:00.
• W zawodach bierze udział max.8 drużyn, które zostaną podzielone na 2 grupy.
• Z każdej grupy awansują dwa najlepsze zespoły.
• Następnie odbędą się ćwierćfinały, półfinały oraz mecz o trzecie miejsce i finał.
• Mecz rozgrywany jest do dwóch zwycięskich setów, każdy z nich do 15
punktów. W przypadku remisu grany jest tie-break do 15 punktów.
• Przyjęto następujący system punktacji w grupach:
• mecz wygrany w stosunkach 2:0 - 3 pkt.
• mecz wygrany w stosunku 2:1 - 2 pkt.
• mecz przegrany w stosunku 1:2 - 1 pkt.
• mecz przegrany w stosunku 0:2

-0 pkt.

Nagrody i atrakcje
1. Przewidziane są nagrody dla trzech najlepszych drużyn.

