AKTUALIZACJA: 08.06.2017

REGULAMIN PIŁKA SIATKOWA

CEL:
Celem turnieju jest wyłonienie najlepszej drużyny Igrzysk Polonijnych, integracja środowisk
polonijnych, umacnianie i ożywianie kontaktu z krajem ojczystym i popularyzacja piłki
siatkowej w środowiskach polonijnych

MIEJSCE:
Arena Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89.

TERMIN:
30 – 31 lipca 2017 r.

UCZESTNICTWO:
Zgodnie z Regulaminem Światowych Igrzysk Polonijnych, prawo udziału i startu mają
wszystkie osoby będące Polakami bądź mające polskie pochodzenie, stale mieszkające
za granicą.

KATEGORIE WIEKOWE:
W turnieju uczestniczyć mogą osoby, które w dniu rozpoczęcia zawodów ukończyły 17 rok
życia. Turniej zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn. Turniej
zostanie rozegrany, gdy zgłoszą się, co najmniej 4 zespoły (osobno kobiet i mężczyzn).

SYSTEM ROZGRYWEK:
1.

Organizator zapewnia sprzęt sportowy, zabezpieczenie medyczne, wodę dla zawodników
oraz skład sędziowski.

2.

Drużyna składa się z maksymalnie 12 zawodników.

3.

Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami FIVB do dwóch wygranych setów
do 25 pkt., ewentualnie 3 set do 15 pkt. z przewagą 2 pkt.
Wysokość siatki: kobiety - 224 cm, mężczyźni – 243 cm.
Za wygraną zespół otrzymuje 2 pkt, za przegraną 1 pkt. walkower 0 pkt.

4.

O kolejności miejsc decyduje:
- większa liczba zdobytych punktów;
- bezpośredni mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami;
- lepszy stosunek setów zdobytych do straconych między tymi zespołami;
- lepszy stosunek małych punktów.

5.

Zawody rozgrywane są piłkami typu Molten, które zapewnia organizator.

6.

Eliminacje zostaną przeprowadzone w grupach systemem ”każdy z każdym”.

7.

Szczegółowe informacje o systemie turnieju będą podane w terminie późniejszym,
w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

8.

Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje Koordynatorowi Zawodów
/ Sędziemu Głównemu.

9.

W sprawach organizacyjnych i sportowych osobą właściwą do pierwszego kontaktu
jest koordynator piłki siatkowej – p. Jerzy Wawrzyn, tel. +48 600 420 040, e-mail:

jerzy.wawrzyn@gmail.com .
10. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad określanych przez
organizatora.
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