„GRAND PRIX” Rzgowa – Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet
29-09-2018 r.
Regulamin rozgrywek
1.Organizator:
Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie ul. Szkolna 5.
2.Termin i miejsce:
29 września 2018 r. (sobota), początek zawodów godz. 16:00
Hala sportowa w Rzgowie ul. Szkolna 5.
3.Zgłoszenia:
Zgłoszenia pisemne należy przesłać do dnia 24.09.2018 do godziny 15:00 na adres:
gostir.rzgow@gmail.com lub złożyć osobiście w biurze Hali Sportowej;
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
4.Nagrody:
Za zajęcie miejsc I - III drużyny otrzymuję pamiątkowy puchar.
5.Uczestnictwo:
 Zawody przeznaczone są dla drużyn damskich;
 Zespoły składają się z max. 12 zawodniczek;
 W rozgrywkach wykluczony jest udział zawodniczek profesjonalnych, trenujących
i grających czynnie w klubie sportowym zgłoszonym do rozgrywek PLS;
 Do rozgrywek dopuszcza się osoby zdrowe – brak przeciwwskazań zdrowotnych;
 Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny – każdy biorący w nim udział robi to na
własną odpowiedzialność;
 Drużyna powinna posiadać swoją nazwę, kapitana, telefon i adres kontaktowy;
 W przypadku drużyn, w których skład wchodzą osoby niepełnoletnie wymagana jest zgoda
opiekuna prawnego na udział w rozgrywkach;
 Zawodniczka może reprezentować tylko jedną drużynę;
 Udział w turnieju jest bezpłatny.
6.Przepisy gry:
 Zespoły grają w składach sześcioosobowych;
 Zawodniczki muszą posiadać stroje sportowe oraz obuwie do sportów halowych;
 W czasie rozgrywek obowiązują przepisy gry w piłkę siatkową PZPS.
6.System rozgrywek:
Uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn – 6 lub 8 lub 9, jednakże będzie składał się z dwóch
faz:
I Faza grupowa – „system każdy z każdym” - do 2 wygranych setów do 25 punktów z przewagą
dwupunktową (trzeci set do 15 punktów z przewagą dwupunktową) lub rozegranie wyłącznie

2 setów do 25 punktów z przewagą dwupunktową, niezależnie od wyniku.
II Faza finałowa – „system pucharowy” – do 2 wygranych setów do 25 punktów z przewagą
dwupunktową (trzeci set do 15 punktów z przewagą dwupunktową)
UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek ze względów
organizacyjnych.
 W przypadku równej ilości punktów decyduje stosunek setów wygranych do przegranych,
w następnej kolejności korzystny bilans małych punktów;
 Do fazy finałowej przechodzą drużyny z miejsc pierwszych w swoich grupach oraz
najlepsze drużyna z miejsc drugich;
 Mecze prowadzą uprawnieni sędziowie PZPS i \ lub sędziowie wyznaczeni przez
organizatora.
7.Dyskwalifikacje i wykluczenia:
Mecz zostanie uznany za przegrany bez gry w przypadku gdy:
- Drużyna z własnej winy nie stawi się do rozgrywek lub spóźni się więcej niż 5 min.
- Drużyna wzbrania się grać pod okiem wyznaczonego sędziego.
- Drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed zakończeniem spotkania.
- W drużynie grają zawodnicy nieuprawnieni.
- Drużyna liczy mniej niż 6 zawodników.
8.Protesty i odwołania:
Wszelkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone szczegółowym opisem i
czytelnym podpisem osoby składającej pismo. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po
zakończeniu spotkania, po uprzednim poinformowaniu arbitra o zamiarze wniesienia uwagi do
protokołu spotkania.
9.Przetwarzanie danych osobowych:
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U .UE. L. z 2016
r. Nr 119,str. 1) informujemy: Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Ośrodek
sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, z siedzibą w Rzgowie, ul. Szkolna 5, 95-030 Rzgów.

