Mikołajkowy Turniej Siatkówki Męskiej
„O puchar Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska”

Regulamin

1. Cel
- popularyzowanie piłki siatkowej
- rozwijanie uzdolnień sportowych
- promocja Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

2. Organizator
Organizatorem turnieju jest Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska. Odbywa się pod honorowym
patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska – Pana Bogdana Oleszka.
- Decyzje organizacyjne podejmuje Wojciech Dudzic – Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska.
- Sporne sytuacje podczas rozgrywek rozwiązuje sędzia główny.

3. Miejsce i Termin
Miejsce rozgrywek: hala sportowa w liceum nr 20 ( ul. Dobrowolskiego 6 ) w Gdańsku.
Termin: 05.12.2012 w godzinach od 8.30 do 16:00.

4. Zasady uczestnictwa
W turnieju mogą uczestniczyć uczniowie gdańskich szkół średnich, którzy posiadają ważną
legitymację szkolną (może być ona losowo sprawdzana przez organizatora podczas trwania
turnieju). Jedna szkoła ma prawo wydelegować jedną drużynę składającą się z ośmiu
zawodników. Każda drużyna powinna mieć jednolity strój oraz w miarę możliwości
widoczny numer zawodnika.

5. Zgłoszenia
Zgłoszenia są przyjmowane do 27.11.2012 na adres dudzicwojciech.mrmg@gmail.com
Uwaga ! Liczba miejsc w turnieju ograniczona !

6. System rozgrywek i wyłaniania zwycięzcy
Turniej „O puchar Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska” będzie rozgrywany między
sześcioma drużynami chłopców. W grupie odbywać się będą rozgrywki ‘każdy z każdym’.
Dwie najlepsze drużyny z każdej z grupy awansują dalej. O kolejności w grupach decydować
będzie:
1. Ilość zwycięstw,
2. Ilość zdobytych i straconych punktów (bilans)

7. Przepisy gry
Drużyna składa się z 6 zawodników + 2 rezerwowych. .
- drużyny zostaną podzielone na dwie grupy
- fazie grupowej każdy z dwóch meczy jest rozgrywany do dwóch wygranych setów do 15
(z przewagą dwóch punktów) a w fazie półfinałowej i finałowej do trzech wygranych setów do 25 z
przewagą dwóch punktów przy stanie 2:2 (Tie-break) - dogrywka do 15

- możliwość dowolnej ilości zmian;
-obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki (dozwolona wyłącznie zagrywka
tenisowa lub dolna, a piłka musi być podrzucona przed wykonaniem zagrywki);
-atakować w pierwszej linii i zastawiać nie może zawodnik zagrywający, który jest także
zawodnikiem obrony podczas zagrywek drużyny przeciwnej aż do momentu rotacji;
-pozostałe ustalenia zgodne z regulaminem PZPS.

8. Opieka medyczna
Organizator zapewnia opiekę ratownika medycznego podczas trwania turnieju.

9. Sędziowie
Nad poprawnym przeprowadzeniem rozgrywek będzie czuwało dwóch sędziów oraz sędzia
główny turnieju. Zawodnicy za ‘niesportowe’ zachowanie będą karani, o karze decydują
sędziowie, którzy mogą podjąć decyzje o całkowitym wykluczeniu gracza z turnieju.

10. Konkursy
Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji konkursów w czasie przerw między
meczami.

11. Nagrody
Organizator przewiduje nagrody dla trzech najlepszych drużyn (medale + puchary). Oraz
upominki dla pozostałych drużyn.

12. Sprawy różne
Organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania rozgrywek.

13. Dokumentacja
Wyniki rozgrywek zostaną opublikowane na stronie Miasta Gdańska.
Udział w turnieju „O puchar Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska” jest jednoznaczny z
akceptacją powyższych postanowień regulaminu. Ponadto trenerzy, opiekunowie grupy są w
pełni odpowiedzialni za sowich podopiecznych (stan ich zdrowie w momencie przystąpienia
do rozgrywek oraz ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone przez swoich
podopiecznych).
Podczas trwania turnieju oraz na terenie liceum nr 20 obowiązuje całkowity zakaz
spożywania alkoholu oraz zażywania używek.
Każde złamanie regulaminu może skutkować wykluczeniem całej drużyny z turnieju oraz
dalszymi konsekwencjami wyciągniętymi przez organy szkolne.
Organizator turnieju:
Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska
Wojciech Dudzic
Tel. 512-240-806
dudzicwojciech.mrmg@gmail.com

