NI.4020.80/1/2019

REGULAMIN
„XIX GRAND PRIX RUMI 2019/2020”
W PIŁCE SIATKOWEJ

1. CEL ROZGRYWEK
-

popularyzacja piłki siatkowej
wyłonienie najlepszych drużyn turnieju
propagowanie zdrowego stylu życia
uatrakcyjnienie czasu wolnego

2. ORGANIZATOR, MIEJSCE ZAWODÓW
-

Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi ul. Mickiewicza 49,
84-230 Rumia, tel. (58) 771-17-36/37.
miejsce zawodów: Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

3. TERMINY TURNIEJÓW
- termin poszczególnych turniejów ustala organizator i podaje do ogólnej wiadomości
na kilka dni przed rozpoczęciem za pośrednictwem strony internetowej:
www.mosir.rumia.pl
- w obecnym sezonie 2019/20 zostanie rozegranych 6 jednodniowych turniejów
- terminy 2019: 9 i 30 listopada
- terminy 2020: 25 stycznia, 22 lutego, 21 marca i 4 kwietnia

4. ZGŁOSZENIA
-

-

-

-

w każdym turnieju może brać udział max 12 drużyn, zgłoszenia są
przyjmowane tylko na maila: marcin@mosir.rumia.pl (decyduje kolejność
zgłoszeń)
listę drużyn zakwalifikowanych do każdego turnieju oraz wyniki rozstawienia i
losowania organizator opublikuje na kilka dni przed każdym turniejem na stronie
internetowej: www.mosir.rumia.pl
potwierdzenie zgłoszenia każdej drużyny dokonuje tylko kapitan lub opiekun
bezpośrednio u organizatora spełniając następujące warunki:
a. powiadomienie organizatora: złożenie listy zgłoszeniowej otrzymanej
od organizatora z max z 10-cioma zawodnikami
b. dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł za jednodniowy turniej
c. zapoznanie drużyny z obowiązującym regulaminem, systemem rozgrywek
i punktacją
dopuszcza się przejście zawodnika do innej drużyny po zakończeniu jednego
turnieju.

5. PRZEPISY I SYSTEM ROZGRYWEK
-

-

rozgrywki będą przeprowadzone systemem brazylijskim
w przypadku zgłoszenia się do turnieju mniej niż 12 drużyn, drużyny otrzymają
wolny los
mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów do 25 punktów i ew tie-break do 15 pkt
(wyjątkiem są mecze pierwszej rundy gdzie sety będą rozgrywane do 21 punktów)
w przypadku jeśli drużyna nie stawi się na mecz w określonym przez organizatora
czasie po upływie 15 minut od tego czasu zostaje ogłoszony walkower
w każdym turnieju zostają rozstawione 4 drużyny najwyżej sklasyfikowane
w punktacji generalnej cyklu Grand Prix, w pierwszym turnieju rozstawione zostają
4 najwyżej sklasyfikowane drużyny z sezonu 2018/2019
każdy turniej rozpoczyna się o godz. 15.30, od godz. 15.35 do 15.45
przyjmowane są zgłoszenia i opłaty startowe, natomiast o 15.45 rozpoczyna się
rozgrzewka pierwszej serii spotkań.

-

-

w turniejach nie mogą brać udziału zawodnicy zgłoszeni w sezonie 2019/20
w I i II lidze.
w wyjątkowych sytuacjach, gdy drużyna powiadomi organizatora przed godz.15.30
w dniu turnieju iż nie jest w stanie dotrzeć na czas organizator ma prawo zmienić
kolejność rozgrywania meczów
w wyjątkowych wypadkach w meczu w drużynie może grać pięciu zawodników
poza w/w zmianami dotyczącymi punktacji i ilości zawodników w turniejach
obowiązują przepisy PZPS

6. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA
-

-

mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów do 25 punktów i ew. tie-break do 15 pkt
(wyjątkiem są mecze pierwszej rundy gdzie sety będą rozgrywane do 21 punktów)
walkower zostanie przyznany jeśli drużyna nie stawi się na turniej, spóźni się
15 minut, przystąpi do gry z mniejszą ilością graczy niż pięciu, lub zostanie
zdekompletowana w czasie meczu poniżej wymaganą ilość zawodników.
w zależności od zajętego miejsca drużyna uzyska podane poniżej punkty sumujące
się po każdym z 8 turniejów
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o końcowej kolejności w Cyklu Grand Prix zadecyduje większa suma punktów
zdobytych we wszystkich 8 turniejach, w przypadku zdobycia przez drużyny takiej
samej ilości punktów, o zajętym miejscu decydować będzie:
ilość
wygranych
turniejów,
następnie
ilość
wyższych
miejsc
w poszczególnych turniejach całego cyklu
stosunek wygranych do przegranych meczów w całym cyklu
stosunek setów i małych punktów we wszystkich turniejach cyklu

7. NAGRODY
- wszystkie drużyny po zakończonym ósmym turnieju otrzymają puchary i dyplomy
oraz koszulki
- drużyny, które zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacji organizator przewiduje nagrody
rzeczowe

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-

organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki
wszelkie protesty należy składać u organizatora w dniu zawodów pisemnie
do kontaktów drużyny z organizatorem upoważniona jest tylko jedna osoba
( np. kapitan, opiekun,... )
wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygają
organizatorzy
zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność głównie
pod względem prawnym i zdrowotnym
za rzeczy zaginione podczas turnieju i pozostawione w szatni organizator
nie odpowiada
Organizatorzy turnieju piłki siatkowej działają zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.

