Regulamin Jurajskiej Nocy Siatkówki 2009
Pula nagród: 1500 PLN
REGULAMIN

1. Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie
Osoby odpowiedzialne za organizację turnieju:
Piotr Grabałowski e-mail: p.grabalowski@mosir.pl
Marcin Mazik e-mail: sport_marketing@mosir.pl
Jurajska Noc Siatkówki zostanie rozegrana w nocy z 27 na 28 lutego w Hali "Polonia",
Częstochowa ul. Dekabrystów 43, tel. 034 372 07 83, telefon na portiernię: 034 372 07
84.

Program Jurajskiej Nocy Siatkówki:
22.00

Powitanie

uczestników,

rozpoczęcie

gier

oraz

konkursów

z nagrodami dla widzów
24.00

wręczenie nagród dla zwycięzców konkursów,

24.00 - 8.30

Kontynuacja gier

09.00

Zakończenie rozgrywek, wręczenie nagród

2. Przepisy
Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPS z wyjątkami:
– wymiary boiska wynoszą: 18m x 4,5m (połowa 9m x 4,5m),
– w trakcie gry wszyscy zawodnicy znajdują się w pierwszej linii (nie obowiązuje zasada
3 metra),
– mecze grupowe rozgrywane są do jednego wygranego seta rozgrywanego do 15
punktów, obowiązuje zasada przewagi 2 punktów. Mecze finałowe gra się do dwóch
wygranych setów (decydujący set do 11).
– w przypadku rozgrywek grupowych zwycięska drużyna otrzymuje 2 punkty, przegrani
otrzymują 0 punktów,
– w przypadku gdy w grupie znajduje sie więcej niż dwie drużyny z taką samą ilością
punktów, utworzona zostanie odrębna tabela, tylko z zainteresowanymi drużynami,
– o końcowych klasyfikacjach w grupach, oraz kolejności drużyn do rozstawienia kolejno
decydują: ilość zdobytych punktów, bezpośredni pojedynek, stosunek setów, stosunek
małych punktów, losowanie,
3. System rozgrywek
Zawody rozgrywane są w trzech kategoriach: duety żeńskie, pary mieszane (miksty) oraz
duety męskie.
Duety męskie: 8 grup po 5 duetów. Z każdej grupy wychodzą dwie najlepsze drużyny.
Finały rozgrywane są systemem pucharowym.
Duety żeńskie: 4 grupy po 4 duety. Z każdej grupy wychodzą dwie najlepsze drużyny.
Finały rozgrywane są systemem pucharowym.
Duety mieszane: 4 grupy po 5 duetów. Z każdej grupy wychodzą dwie najlepsze
drużyny. Finały rozgrywane są systemem pucharowym.

4. Nagrody
Organizatorzy zapewniają nagrody finansowe dla pierwszej czwórki w każdej kategorii.
Pula nagród całego turnieju to 1500zł (200zł. I miejsce, 150zł. II miejsce, 100zł. III
miejsce, 50zł. IV miejsce)
Ponadto dla najlepszych par przewidziane są puchary oraz nagrody rzeczowe.
5. Sprawy organizacyjne
Zgłoszenia przyjmowane są w Hali "Polonia" w pokoju 123 do 25 lutego. Ilość miejsc
ograniczona. Obowiązuje wpisowe 15zł. od pary w przypadku duetów męskich i 10zł. w
przypadku duetów żeńskich i mikstów. Uczestnicy, którzy opłacili już wpisowe przy
kategoriach męskich i żeńskich zwolnieni są z wpisowego do turnieju mikstów.
Osoby niepełnoletnie przy zgłaszaniu się do turnieju zobowiązane są przekazać
organizatorowi pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na udział w turnieju wraz
z telefonem kontaktowym do rodziców (opiekunów).
Piłki do gry zapewnia organizator, piłki na rozgrzewkę drużyny zapewniają sobie we
własnym zakresie,
Obowiązuje obuwie zmienne.
Wszelkich niezbędnych informacji na temat Jurajskiej Nocy Siatkówki udzielają:
Piotr Grabałowski e-mail: p.grabalowski@mosir.pl
Marcin Mazik e-mail: sport_marketing@mosir.pl
lub pod nr tel. 034 372 07 83
Wszelkie sporne kwestie dotyczące regulaminu rozstrzyga organizator turnieju.
Wszelkie zmiany regulaminu w trakcie turnieju wprowadzić może jedynie
organizator.

