REGULAMIN
GRAND PRIX DOLSK 2009
SIATKÓWKA PLAśOWA

Organizator:
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Śremie.
Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” w Dolsku
Miejsce:
PlaŜa Miejska i „korty” w Dolsku
Terminy gier:
19 lipiec –

godz. 1000

2 sierpień –

godz. 1000

16 sierpień – godz. 1000

Przepisy:
1. Grand Prix składa się z 3 turniejów kwalifikacyjnych, na których druŜyny zbierają
punkty do ogólnej klasyfikacji.
2. Turnieje mają charakter otwarty. W turniejach mogą brać udział zawodnicy amatorzy,
którzy nie są zgłoszeni w PZPS w sezonie 2008/2009 – siatkówka plaŜowa.
3. Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
4. Zgłoszenia do turniejów odbywają się w dniu imprezy od godz. 930 u organizatora.
5. Punktacja w poszczególnych Turniejach:
I miejsce – 10 pkt.
II –

8 pkt.

III – 6 pkt.

IV - 5 pkt.
V – 4 pkt VI – 3 pkt

VII – 2 pkt

VIII – następne po 1 pkt

6. Do klasyfikacji ogólnej zalicza się 2 najlepsze turnieje dla danej druŜyny.
7. O miejscu w klasyfikacji ogólnej będą decydować punkty, w razie tej samej ilości pkt.
wyŜsze miejsce zajęte przez zespół w eliminacjach.
8. W skład druŜyny moŜe wchodzić 2 zawodników zgłoszonych przez kapitana druŜyny.
Nazwiska zawodników są zapisywane u organizatora.
9. W meczu uczestniczy 2 zawodników. Kontuzja jednego z nich powoduje przerwanie
meczu „walkower” dla druŜyny przeciwnej.
10. Turnieje rozgrywane są systemem „kaŜdy z kaŜdym” z podziałem na grupy.
W przypadku zgłoszenia się powyŜej 10 druŜyn obowiązuje runda wstępna
rozgrywana systemem „pucharowym”. W drugiej rundzie 3 pierwsze druŜyny będą
roztawione.
W rundzie wstępnej mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów do 21 pkt.
11. Punktacja turnieju głównego:
- podział na grupy: sety do 15 pkt. do 2 wygranych setów / 15 końcowy/, 3 set /do 15
pkt. końcowy/
- do punktacji w grupach liczymy ilość zdobytych pkt, ilość zdobytych setów,
bezpośredni mecz pomiędzy zainteresowanymi druŜynami.
- z grupy wychodzą do półfinałów dwie druŜyny grają systemem A1-B2, B1-B2 itp,
11. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS.
12. Zawodnicy wpłacają wpisowe przed kaŜdym turniejem w wysokości 20 zł. od
druŜyny.
- kaŜdy z zawodników otrzyma bon na zakup posiłku oraz wodę.
13. Wszelkie pytania związane z przepisami lub regulaminem naleŜy zgłaszać
organizatorowi przed kaŜdym turniejem do godziny 1000 lub w razie potrzeby na bieŜąco.
14. DruŜyna moŜe zostać zdyskwalifikowana jeŜeli:
- w druŜynie zagra zawodnik nie zgłoszony do zawodów
- zawodnik lub zawodnicy będą zachowywać się w sposób wulgarny i nie sportowy w
stosunku do sędziów, przeciwników oraz kibiców
- zawodnicy będą pod wpływem alkoholu.

O dyskwalifikacji druŜyny decyduje komisja złoŜona z przedstawicieli
poszczególnych druŜyn oraz organizatora.
15. W druŜynie , w której w trakcie Grand Prix zostanie zmieniony skład osobowy tzn.
jeden ze zgłoszonych wcześniej zawodników zagra z nie zgłoszonym będzie traktowany jako
nowa druŜyna.
16. Nagrody:
- w kaŜdym z turniejów będą wręczane nagrody pienięŜne:
I miejsce: 200 zł
II miejsce: 100 zł
III miejsce: 60 zł
W końcowej klasyfikacji zawodnicy zostaną wręczone nagrody:
I miejsce: rowery, II i III miejsce sprzęt sportowy, sprzęt TV
SPONSORZY:
Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy „Villa Natura” w Dolsku,
Stacja Paliw „Adam-Oil” Śrem,
PATRON MEDIALNY:
Tydzień Ziemi Śremskiej

Organizator:
MGOSiR W Dolsku
Witold Opielewicz tel. 602 32 53 13

