Dyrektor, pracownicy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w
Kobułtach zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w IX Turnieju Piłki Siatkowej
o puchar dyrektora szkoły.

REGULAMIN IX TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O
PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FLAGI
POLSKI W KOBUŁTACH

I. Organizator główny rozgrywek:
* Szkoła Podstawowa w Kobułtach
II. Cel rozgrywek:
* popularyzacja siatkówki wśród społeczeństwa,
* integracja amatorów dyscypliny sportowej jaką jest siatkówka,
* wskazanie formy spędzania czasu wolnego – aktywnie, bez uzależnienia od nałogu,
* popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.
W tym roku rozgrywki odbędą się w dwóch grupach: młodzież szkolna i dorośli
III.

Termin i miejsce:
-

mecze rozgrywane będą 17.03.2018 r. w sali

gimnastycznej w szkole w Kobułtach

Młodzież szkolna - godz. 9.00
Dorośli - godz.12.00
IV.

Warunki przystąpienia do rozgrywek – uczestnicy:
1. Uczestnikami mogą być wyłącznie amatorzy w wieku od 14 lat, zorganizowani w
drużynę, co najmniej 6 – osobową,

2. Na liście zgłoszeniowej każdej drużyny muszą znajdować się wyłącznie zawodnicy –
amatorzy.
3. Stwierdzenie nieprawidłowości w zgłoszeniu dyskwalifikuje drużynę.
4. Drużyny i zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
5. Organizator zapewnia podczas zawodów opiekę pielęgniarską.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie
poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w rozgrywkach
zawodników.
7. Drużynę wraz z imiennym wykazem należy zgłosić do Szkoły Podstawowej w
Kobułtach e –mailem spkobulty@interia.pl lub telefonicznie 897161424 do dnia
15 marca.2018r.
V.

Ustalenia organizacyjne:
1. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Organizator jest w pełni odpowiedzialny za przygotowania do rozgrywek.
3. Organizator zapewnia drużynom rozgrywającym dane spotkanie, jedną szatnię.
Organizator zwraca się z prośbą o pozostawienie szatni i natrysków w stanie
należytego porządku.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
5. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii
spornych.
6. Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu na
terenie obiektu.
7. Wszystkie informacje uzupełniane będą na stronie internetowej szkoły w Kobułtach (
www.szkolakobulty.org )
8. W przypadku przekroczenia niniejszego regulaminu w stopniu nieprzewidzianym
przez organizatora, decyzje w sprawie podejmuje Organizator, a uczestnik dostosuje
się do decyzji bez prawa odwołania.

VI.

Obowiązki drużyn i zawodników:
1. Obowiązki drużyn:
- lista zgłoszenia obowiązuje do końca trwania rozgrywek bez możliwości
dokonywania zmian,
- zawodnik może występować tylko w jednym zespole,
- drużyna musi posiadać kierownika (kapitana) drużyny, który jest jej reprezentantem
w sprawach organizacyjnych,
- drużyna składająca się wyłącznie z osób niepełnoletnich zobowiązana jest do
wyznaczenia pełnoletniego opiekuna (nie musi być on zawodnikiem), który będzie
obecny podczas każdego spotkania danej drużyny ,

- zawodnicy zobowiązani są do posiadania strojów sportowych oraz obuwia
sportowego (jasna podeszwa).
2. Obowiązki zawodnika:
- każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i
terminarzem rozgrywek,
- każdy z zawodników winien posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość i
okazać go organizatorowi na każde jego wezwanie oraz okazać kapitanowi drużyny
przeciwnej na jego prośbę.
3. Obowiązki trenera, kapitana lub kierownika drużyny:
- przerwę na żądanie zgłasza trener, kierownik lub kapitan drużyny sędziemu
głównemu odpowiednim gestem lub słowem.
VII. System rozgrywek:
1. Każdy z każdym lub systemem pucharowym w zależności od liczby zgłoszonych
drużyn.
VIII. Nagrody:
1. Nagrodą za zdobycie I, II i III miejsca są puchary ufundowane przez Dyrektora
Szkoły.
IX.

Przepisy gry:
1. Spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę zatwierdzonymi
przez Polski Związek Piłki Siatkowej, z przedstawionymi w niniejszym regulaminie
zmianami i uzupełnieniami z tym, że wysokość siatki ustala się na 2,35 m.
2. Organizatorzy wspólnie z kierownikami ( kapitanami) drużyn mogą ustalić przed
zawodami zmiany dotyczące przepisów w grze.
3. Każdej drużynie przysługują 2 przerwy na żądanie w każdym secie (nie ma innych
przerw w setach).
4. Przerwa między setami trwa maksymalnie 3 minuty.
5. Na ławce podczas meczu, jak i przed spotkaniem mogą znajdować się tylko osoby
wpisane do protokołu.
6. W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „fair-play”.

