29.12.2014r.
Regulamin turnieju siatkarskiego w Galerii Rzeszów
1. Turniej siatkarski odbędzie się w dniu 18 Stycznia 2015 roku w Galerii Rzeszów
(poziom -1, obok fontanny). Początek o godzinie 1200.
2. Zapisy drużyn odbywać się będzie poprzez przysłanie na adres e-mailowy:
konkurs@galeria-rzeszow.pl następujących danych: skład drużyny, zdjęcie drużyny
wraz z podaniem oryginalnej NAZWY drużyny. Organizator wybierze osiem drużyn do
udziału w turnieju, spośród wszystkich zgłoszeń. Warunkiem przystąpienia do
Turnieju jest obowiązkowa obecność wszystkich członków drużyny w Galerii Rzeszów
w dniu 18.01.2015r. o godz. 1200.
3. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailową w terminie od 29.12.2014r. do
13.01.2015r. Drużyny biorące udział w turnieju zostaną wybrane przez komisję
konkursową składającą się z przedstawicieli klubu Asseco Resovia i przedstawicieli
Galerii Rzeszów. Wyniki wyboru zostaną ogłoszone 15.01.
4. Zawody będą rozgrywane według przepisów PZPS, ze zmianami, o których mowa w
niniejszym regulaminie.
5. Zawody będą prowadzić sędziowie PZPS
6. Drużyna składa się z 5 zawodników. W grze uczestniczy 5 zawodników, bez
możliwości zmian. Drużyny mogą być damsko – męskie (mieszane)
7. Boisko do gry wyznaczają linie z taśmy. Mecze będą rozgrywane piłką plażową,
dmuchaną lub gumową.
8. W grze biorą udział dwie drużyny.
9. Mecze rozgrywane będą w czasie 5 minut. Mecz wygrywa ten Zespół, który w tym
czasie osiągnie większą ilość punktów. W razie remisu gra toczy się do pierwszego
zdobytego punktu dającego przewagę i tym samym zwycięstwo w meczu. Przerwy
pomiędzy akcjami nie może być dłuższa niż 10 sekund.
10. Turniej zostanie rozegrany w systemie pucharowym. Po wyborze drużyn zostaną one
dobrane na podstawie losowania w pary meczowe.
11. Zwycięzcy kolejnych par spotykają się ze sobą aż do wyłonienia ostatniej drużyny,
która w Wielkim Finale zmierzy się z drużyną Asseco Resovia.
12. Terminarz spotkań zostanie przedstawiony kapitanom poszczególnych drużyn.
13. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia.
14. Zawodnicy poniżej 18 roku życia powinni posiadać opiekuna pełnoletniego oraz
przedstawić organizatorowi przed meczem pisemne zgody rodziców na udział
zawodnika w meczach:
PO ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM turnieju siatkarskiego w Galerii Rzeszów
WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO SYNA/MOJEJ CÓRKI
……………………………………………………….. W TURNIEJU SIATKARSKIM W DNIU 30
MARCA 2014 R., ODBYWAJĄCEGO SIĘ W GALERII RZESZÓW (poziom -1, obok
fontanny) – PODPIS RODZICA
15. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za swój udział w turnieju. Ubezpieczenie
zawodników pozostaje we własnym zakresie poszczególnych drużyn. Przed
przystąpieniem do rozgrywek zawodnicy każdej drużyny podpiszą stosowne
oświadczenie w tym zakresie.

