
REGULAMIN 
„Turnieju piłki plażowej siatkowej 

o Puchar Wójta Gminy Uścimów”

1.      Cel:

-  popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim,

-  integracja mieszkańców Gminy Uścimów,

- zaprezentowanie formy spędzania czasu wolnego – aktywnie i zdrowo,

- popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji mieszkańców Gminy Uścimów.

2.      Organizator:

- Wójt Gminy Uścimów

3.      Termin i miejsce:

- mecze rozgrywane będą 07.07.2019r. od godz. 1200 (godzina może ulec zmianie w przypadku dużej

ilości drużyn) na boisku piłki plażowej w Maśluchach przy remizie OSP.

4.      Uczestnictwo:

-  prawo startu  mają  wyłącznie  pełnoletni  mieszkańcy  Gminy  Uścimów,  drużyny  amatorskie,

5 – osobowe, plus dwie osoby rezerwowe.

-   drużyny mogą być męskie, żeńskie bądź mieszane.

5.      System rozgrywek:

- każdy z każdym lub w grupach, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn (w grupie gra każdy z

każdym, zwycięzcy grup grają o miejsce pierwsze i drugie, drugie drużyny grają o miejsce trzecie i

czwarte).

- gra odbywa się do 2 wygranych setów do 15 pkt z przewaga 2 pkt. z grupy wychodzą po dwie

drużyny.

- zawodnik, który rozegrał w danej drużynie jedno spotkanie nie może grać w innym zespole,

- mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli:

* drużyna nie stawi się na mecz z własnej winy,

* w drużynie grał nieuprawniony zawodnik,

-  o  rozgrywkach  i  terminach  rozgrywek  zawiadamia  Organizator  na  stronie  internetowej  Gminy

Uścimów.

6.      Zgłoszenia:

-    zgłoszenie  drużyny  należy  dostarczyć  do  Urzędu  Gminy  Uścimów  w  formie  pisemnej  -  na

załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, do pokoju nr 6,

- pisemne  zgłoszenie  drużyny  dokonuje  kapitan  drużyny.  Zabrania  się  dopisywania  

w trakcie  trwania  zawodów nowych  zawodników.  Ostateczną  listę  zatwierdza  Organizator.  Na



liście należy podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty (kapitana) z organizatorem

oraz numer telefonu komórkowego.

- zgłoszenia w formie pisemnej do dnia 2 lipca 2019 r. przyjmuje: p. Monika Grzesiuk pokój nr 6.

Druk zgłoszenia dostępny jest jako załącznik do Regulaminu.

7.      Nagrody:

- drużyna, która zajmie I miejsce otrzyma Puchar Wójta Gminy Uścimów,

- drużyny które zajmą I, II i III miejsce otrzymają medale.

- wszystkie drużyny otrzymają dyplomy.

8.      Zasady finansowania:

- koszty przejazdu, ubezpieczenia i inne organizacyjne pokrywają zainteresowane drużyny,

- koszty organizacyjne turnieju /m.in. sędzia, nagrody/ pokrywa Organizator,

9.      Klasyfikacja:

O zajętym miejscu decydują:

- ilość zdobytych punktów ( wygrana 1 pkt. przegrana 0 pkt.)

- przy równej ilości punktów decyduje: różnica setów - większa ilość wygranych setów,

- przy jednakowej różnicy setów – stosunek małych punktów – zdobytych do straconych,

- wynik bezpośredniego spotkania,

10.  Drużyna liczy, co najmniej 5 graczy plus max do 2 rezerwowych. Obowiązuje strój sportowy.

11. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.

12. Postanowienia końcowe:

      - organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od

      wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,

      - w sprawach rozgrywek można kontaktować się z przedstawicielem organizatora p. Moniką Grzesiuk.

      - interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
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