REGULAMIN
Charytatywnego Meczu Piłki Siatkowej
„Set za setem dla Bajtli”
§ 1. ORGANIZATOR
Organizatorem Charytatywnego Meczu Piłki Siatkowej „Set za setem dla Bajtli” jest
Fundacja „Kali sie bajtlom Śląska Fundacja Wspomagająca Rozwój Dzieci” z siedzibą w Zabrzu.
§ 2. UCZESTNICTWO
1. Mecz ma charakter otwarty, bez podziału na kategorie wiekowe.
2. Zespoły grają w składach pięcioosobowych lub sześcioosobowych.
3. Opiekun/kapitan każdej drużyny zgłasza zespół do meczu u organizatora przed 25 maja
2019 roku. Zgłoszenie i weryfikacja drużyn odbywa się bezpośrednio przed meczem.
4. Drużyna musi mieć jednego Opiekuna/kapitana, który odpowiada za zawodników
podczas meczu i jest upoważniony do wszelkiego rodzaju kontaktów i wyjaśnień z sędziami oraz
organizatorami meczu.
§ 3. SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszonych do meczu drużyn tak, aby
w decydującej fazie meczu (od ćwierćfinałów lub półfinałów) rozgrywki były prowadzone
systemem pucharowym.

I. RUNDA ELIMINACYJNA
W zależności od liczby zespołów, które przystąpią do meczu, runda eliminacyjna
rozgrywana

będzie

w

grupach

po

3

drużyny

systemem

„każdy

z

każdym”.

Do następnej rundy rozgrywek awans uzyskują dwa najlepsze zespoły z każdej grupy.
W przypadku udziału w meczu większej liczby drużyn organizator ma prawo do takiej
organizacji rundy eliminacyjnej, aby wyłonić liczbę drużyn umożliwiającą przeprowadzenie fazy
pucharowej.
II. RUNDA ZASADNICZA
Rozgrywana jest systemem pucharowym: ćwierćfinały, półfinały, finał. Dopuszcza się
rozegranie rundy zasadniczej systemem łączonym: pierwsza część w grupach (każdy z każdym),
kolejna – pucharowa.

§ 4. PRZEPISY GRY
1. Zespół liczy max. 10 zawodników: na boisku znajduje się 5/6 zawodników w polu
oraz zawodnicy rezerwowi.
2. Piłkę do gry wyznacza sędzia.
3. Turniej rozgrywany według zasad i przepisów PZPS i o wszystkich sprawach
spornych na boisku decyduje sędzia.
4. Na całym obiekcie jest zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz

wychodzenia poza halę w obuwiu przeznaczonym do grania w siatkówkę halową
(trzeba mieć obuwie zmienne).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
6. O wszystkich sprawach nie objętych w regulaminie decyduje organizator.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie oraz
podejmuje ostateczne decyzje w przypadku sporów.
8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
§ 5. PUNKTACJA
1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., w przypadku porażki 0 pkt.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły
przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między
zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”).
3. Mecz o trzecie miejsce odbędzie się, jeśli sędzia zdecyduje, że pozostało na to
wystarczająco dużo czasu.
§ 6. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Turniej rozgrywany jest na hali MOSiR w Zabrzu w dniu 25.05.2019 r.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie
boiska.
3. Telefon do organizatora – 509 429 409
§ 7. NAGRODY
Dla dwóch najlepszych drużyn przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

