REGULAMIN TECHNICZNY
Piłka siatkowa halowa kobiet
1) Termin zawodów:
14.09.2018 r. Godz. 12.00-18.00
15.09.2018 r. Godz. 9.00-18.00
2) Miejsce: zgodnie z wykazem obiektów.
3) Rozgrywki będą prowadzone:
a) w I fazie systemem „każdy z każdym”,
b) w fazie finałowej pierwsze i drugie miejsca z grup rozgrywają drabinkę pucharową.
c) Organizator zastrzega możliwość rozstawienie zespołów w grupach przed
dokonaniem losowania, biorąc pod uwagę wyniki rozgrywek z roku ubiegłego.
4) Regulamin turnieju:
a) Drużyna biorąca udział w rozgrywkach musi składać się minimum z 6 i maksymalnie z
14 zawodniczek.
b) W grze uczestniczyć mogą tylko zawodniczki posiadające obuwie sportowe na zmianę
oraz ponumerowane koszulki
c) Zawodniczki ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy. Za
egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada kapitan drużyny.
d) Zawodniczki oraz trenerzy i opiekunowie zobowiązani są przestrzegać niniejszego
Regulaminu.
e) Koordynator rozgrywek po uzgodnieniu z organizatorem ma prawo dokonać wszelkich
odstępstw od postanowień niniejszego regulaminu w drodze jednostronnej decyzji.
5) Zasady i przepisy gry:
a) Zawody rozgrywane są zgodnie z Oficjalnymi przepisami gry w piłkę
siatkową oraz odpowiednimi instrukcjami i wytycznymi zatwierdzonymi
przez PZPS.
b) Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów (do 25 punktów), set decydujący –
tie-break rozgrywany jest do 15 punktów, sety grane są z zachowaniem
dwupunktowej przewagi.
c) W przypadku rozgrywania zawodów systemem „każdy z każdym” zespół
otrzymuje 2 punkty za wygrany mecz, za przegrany 1 pkt, a za walkower 0 pkt. O
miejscu w klasyfikacji końcowej decydują kolejno:
i) większa liczba zdobytych punktów
ii) wyższy stosunek setów
iii) wyższy stosunek małych punktów
d) Tylko grający kapitan ma prawo do rozmowy z sędziami oraz do składania
protestów (zgodnie z przepisami gry).
6) Nagrody:
a) Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary i zawodniczki tych zespołów
indywidualnie medale.
b) Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy.
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