Regulamin Techniczny
Siatkówka plażowa kobiet i mężczyzn

1. Termin zawodów:
14.09.2017 r.

2. Miejsce:
Boiska do siatkówki plażowej CKF UMCS, ul. Langiewicza 22.

3. Program rozgrywek:
1. Rozgrywki prowadzone będą systemem „brazylijskim” (tj. podwójnych eliminacji).
2. Organizator zastrzega możliwość rozstawień niektórych par w grupach przed dokonaniem
losowania, biorąc pod uwagę wyniki rozgrywek w roku ubiegłym.

4. Regulamin turnieju:
1. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwa wyznaczony koordynator
zadania – Paweł Siepsiak.
2. Rozgrywki odbywać się będą na obiektach sportowych CKF UMCS, ul. Langiewicza.
3. Zgłoszenia drużyn jak i poszczególnych zawodników odbywają się drogą elektroniczna przez
stronę internetową imprezy.
4. Drużyna biorąca udział w rozgrywkach musi składać się z 2 zawodników/zawodniczek.
5. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy. Za egzekucję
roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada kapitan Drużyny.
6. Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie zobowiązani są przestrzegać niniejszego Regulaminu.
7. Koordynator rozgrywek po uzgodnieniu z organizatorem ma prawo dokonać wszelkich
odstępstw od postanowień niniejszego regulaminu w drodze jednostronnej decyzji.

5. Zasady i Przepisy gry:
1.
2.

3.

Zawody rozgrywane są zgodnie z Oficjalnymi przepisami gry w siatkówkę plażową oraz
odpowiednimi instrukcjami i wytycznymi zatwierdzonymi przez PZPS.
Zawody rozgrywane są systemem podwójnych eliminacji (tzw. system brazylijski), wg
diagramów opublikowanych przez WSP – jeżeli występuje w nich przynajmniej 6 zespołów.
W razie mniejszej liczby zespołów, zawody rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.
W przypadku rozgrywania zawodów systemem „każdy z każdym” zespół otrzymuje 2
punkty za wygrany mecz, za przegrany 1 pkt, a za walkower 0 pkt. O miejscu w klasyfikacji
końcowej decydują kolejno:
a) większa liczba zdobytych punktów
b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
1) wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami
2) lepszy (wyższy) stosunek setów – wygranych do przegranych w turnieju

4.

5.

6.
7.
8.

3) lepszy (wyższy) stosunek małych punktów – zdobytych do straconych w turnieju.
Mecz rozgrywany jest do jednego wygranego seta do 21 pkt. W przypadku znaczącej
liczby zgłoszonych zespołów oraz ograniczonej liczby boisk – decyzją Sędziego Głównego
zmianie mogą ulec zasady dotyczące liczby punktów wymaganych do wygrania seta, albo
liczby punktów do wygrania meczu.
Wysokość siatki wynosi:
a) W rozgrywkach kobiet: 224 cm,
b) W rozgrywkach mężczyzn: 243 cm.
Sędzia Główny jest zobowiązany do wyjaśnienia zgłaszanych wątpliwości dot. Przepisów
Gry lub niniejszego Regulaminu podczas odprawy technicznej przed zawodami.
Sędzia Główny odpowiada za prawidłowość informacji wynikających z systemu
rozgrywania danych zawodów umieszczonych na oficjalnych drukach.
Przerwanie zawodów i zmiana systemu rozgrywek:
Sędzia Główny, działając w porozumieniu z Gospodarzem zawodów, w przypadku wybitnie
niekorzystnych warunków atmosferycznych lub z innych przyczyn od nich niezależnych ma
prawo:
a) zmiany systemu rozgrywania zawodów;
b) przerwania trwających zawodów; w takim przypadku, jeżeli niemożliwe jest
kontynuowanie (wznowienie) zawodów – postępuje się następująco:
1) sporządza się klasyfikację końcową zawodów na podstawie wyników zakończonych
meczów do momentu przerwania zawodów,
2) zespołom, których miejsc nie da się jednoznacznie ustalić – przyznaje się równe
miejsce.

6. Nagrody:
Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary i zawodnicy tych zespołów indywidualnie medale.
Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Imię i nazwisko prowadzącego zawody:
Paweł Siepsiak

