
                                     

                                    

                                    
                                   REGULAMIN
      VIII Pucharu Zdrojowego w Siatkówce Plażowej 
                            „GOŁDAP  CUP  2018”    

I. Sprawy ogólne:
1.Organizator:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
- Gmina Gołdap

2. Celem turnieju jest:
− popularyzacja siatkówki plażowej
− promocja Uzdrowiska Gołdap

3. Termin turnieju, godz. rozpocz  ę  cia gier  :  
- Turniej odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2018 r. (środa) na boiskach Plaży Miejskiej   
  OSiR w  Gołdapi. Rozpoczęcie gier o godz. 10.00 

II. Zasady uczestnictwa:
1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zawodnicy nie mogą mieć
    przeciwwskazań lekarskich do udziału w rozgrywkach. Udział w zawodach zawodnicy
    potwierdzają podpisem pod oświadczeniem oraz regulaminem rozgrywek.

2. W turnieju mogą brać udział osoby, które mają ukończone 16 lat.

3. Drużyna składa się z dwóch osób.

III. Zgłoszenia i uczestnictwo w turnieju.
- Zapisów do turnieju dokonać na adres e-mail zawody@osirgoldap.pl do dnia 6 sierpnia 2018
- zgłaszana para opłaca wpisowe w wysokości 50 zł od pary (w dniu zawodów)

IV. Zasady Rejestracji
- zgłoszone drużyny zobowiązane są zarejestrować się osobiście w biurze zawodów dniu  
   15.08.2018 r. od godz. 8:00 do 9:00. W przeciwnym razie brak rejestracji dyskwalifikuje   
   drużynę.
- Turniej organizowany jest na 16 par. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

Zawodnicy, którzy wezmą udział w turnieju otrzymują koszulki
   (rozmiary koszulek prosimy podawać przy zapisach)
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- Wszyscy zawodnicy biorący  udział w turnieju otrzymują: wodę, ciepły posiłek.

V. Zasady rozgrywek
1. Wszystkie spotkania rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 21 pkt. ze zmianą stron co 
7 pkt.
2. System rozrywek brazylijski
3. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową zgodnie z przepisami PZPS

VI. Nagrody
I MIEJSCE 900zł + dyplomy, puchar (2 x 450 zł)
II MIEJSCE 700zł + dyplomy, puchar (2 x 350 zł)
III MIEJSCE 500zł + dyplomy, puchar (2 x 250 zł)
IV MIEJSCE 400zł + dyplomy (2 x 200 zł)
V MIEJSCE 200zł + dyplomy (2 x 100 zł)
VI MIEJSCE 200zł + dyplomy (2 x 100 zł)

PULA  NAGRÓD W TURNIEJU WYNOSI 3.000 zł .
VII. Postanowienia ko  ń  cowe  
- każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i złożenia w dniu zawodów
   podpisanej karty startowej (wzór na stronie internetowej OSiR lub przy rejestracji).
- zawodnik uczestniczący w turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do działań
  promocyjnych i reklamowych rozgrywek.
- turniej będzie rozgrywany piłkami firmy „MIKASA”, które zapewnia organizator.
- do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.
- zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami.
- przed meczem, para ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku.
- przed pierwszymi dwoma meczami turnieju para ma prawo do 10 minutowej rozgrzewki na
   boisku.
- za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji
   regulaminu i zasad gry.
- w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.
- nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary z rozgrywek lub z finału
  rozgrywek.
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