REGULAMIN XI BOŻONARODZENIOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATOWEJ
VOLLEY MIX 2017
I. Organizator rozgrywek:
Międzyszkolne Stowarzyszenie Sportowe w Słomnikach.
II. Cel turnieju Volley Mix 2017:
- popularyzacja siatkówki wśród społeczeństwa
- potrzeba zintegrowania uczestników licznych męskich i żeńskich turniejów siatkarskich w
okolicznych gminach.
III. Miejsce i termin rozgrywania Turnieju:
1. Hala Sportowa w Słomnikach, oś. Świerczewskiego 2
Turniej rozgrywany będzie w dniu: 16.12.2017 r. według ustalonego harmonogramu.
Godzina rozpoczęcia Turnieju: 12.00
System rozegrania turnieju zostanie ustalony po zakończeniu terminu zgłoszeń drużyn,
który upływa nieprzekraczalnie dnia 13.12.2017 r. o godz. 23.59 i zależy od ilości
zgłoszonych drużyn.
2. O wszelkich nagłych zmianach dotyczących terminu rozegrania spotkań kapitanowie
drużyn zostaną poinformowani telefonicznie przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w ustalonym harmonogramie w przypadku
organizacji imprez sportowo-kulturalnych odbywających się w hali.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na zmiany terminów
rozgrywania poszczególnych gier poza wyznaczonym harmonogramem.
IV. Ustalenia organizacyjne:
1. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Organizator jest w pełni odpowiedzialny za następujące przygotowania do rozgrywek:
- udostępnienie 3 boisk (3 sektorów w hali sportowej),
- udostępnienie piłek do rozgrywania meczy,
- zapewnienie obsługi sędziowskiej,
- zapewnienie obsługi medycznej,
Ponad to, organizator zapewnia każdemu z uczestników Turnieju gorący posiłek oraz
wodę mineralną.
3. Organizator zapewnia drużynom rozgrywającym dane spotkanie szatnię, na 30 minut przed
rozpoczęciem meczu.
4. Organizator zwraca się z prośbą o pozostawienie szatni i natrysków w stanie należytego
porządku.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
6. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.
7. Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu na terenie
obiektu.
8. W przypadku przekroczenia niniejszego regulaminu, w stopniu nieprzewidzianym
przez organizatora, decyzje w sprawie podejmuje Organizator, a uczestnik dostosuje się do
decyzji bez prawa odwołania.
9. Wszystkie informacje uzupełniane będą na tablicy informacyjnej dotyczącej Volley Mix
2017 w Hali Sportowej.
2. Warunkiem udziału w Turnieju jest:
- zgłoszenie do turnieju do dnia 13.12.2017 r. (nazwa drużyny, dane kontaktowe
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przesłane do organizatora drogą mailową na adres: mssws@interia.eu oraz otrzymanie
zwrotnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
- prawidłowe wypełnienie i dostarczenie oryginału formularza zgłoszeniowego wraz z
podpisami uczestników oraz wpłata wpisowego w wysokości 30 zł na spotkaniu
organizacyjny w dniu rozegrania Turnieuj tj.16.12.2017r.
- Minimalna ilość drużyn to 3
- Dopuszczalna ilość drużyn to 12.
- O udziale drużyny w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie organizacyjne z kapitanami drużyn, dotyczące systemu
rozegrania Turnieju oraz harmonogramu rozegrania meczy odbędzie się
16.12.2017r.
15
o godzinie 12. w Hali Sportowej w Słomnikach.
OBECNOŚĆ KAPITANÓW OBOWIĄZKOWA.
3. Drużyny i zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator rozgrywek nie
ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu
i mieniu, biorących udział w rozgrywkach zawodników.
4. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na
uczestnictwo w rozgrywkach.
VI. Obowiązki drużyn i zawodników:
1. Obowiązki Drużyn:
- drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników,
- lista zgłoszenia obowiązuje do końca trwania rozgrywek bez możliwości dokonywania
zmian,
- zawodnik może występować tylko w jednym zespole,
- drużyna musi posiadać kierownika (kapitana) drużyny, który jest jej reprezentantem
w sprawach organizacyjnych
- członkami drużyny mogą być kobiety i mężczyźni od 15 roku życia,
- uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo
w turnieju.
- zawodnicy zobowiązani są do posiadania strojów sportowych oraz obuwia sportowego,
- do rozgrzewki drużyny winny posiadać własne piłki.
2. Obowiązki zawodnika:
- każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem,
- każdy uczestnik przystępując do rozgrywek podpisuje formularz zgłoszeniowy, i tym
samym wyraża zgodę na warunki zawarte w regulaminie,
- zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność i podpisują
stosowne oświadczenie,
3. Obowiązki trenera, kapitana lub kierownika drużyny:
- 5 minut przed rozpoczęciem spotkania trener, kierownik lub kapitan drużyny zobowiązany
jest do sprawdzenia zgodności wpisu do protokołu i podpisania go po zakończeniu spotkania
w obecności sędziego,
- protesty dotyczące przebiegu zawodów wpisuje kapitan do protokołu – do 5 minut po
zakończeniu spotkania,
- przerwę na żądanie zgłasza trener, kierownik lub kapitan drużyny sędziemu. Głównemu
odpowiednim gestem lub słowem.
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VII. Sędziowie:
1. W trakcie turnieju Volley Mix 2017 spotkania sędziować będą sędziowie boiskowi.
2. Organizator zapewnia obsługę sędziowską na każde spotkanie – sędzia główny prowadzi
jednoosobowo całe spotkanie i podejmuje ostateczną decyzję w sprawach spornych.
3. Sędzia spotkania podpisuje po jego zakończeniu protokół z meczu w obecności kapitanów
drużyn.
VIII. Prawa drużyn i zawodników:
1. W sytuacjach spornych tylko kapitan ma prawo interpretacji decyzji sędziego.
2. Drużyna w osobie kierownika/kapitana ma prawo złożyć protest, najpóźniej 5 minut po
zakończeniu spotkania (pisemnie na odwrocie protokołu spotkania).
IX. Kary:
1. W przypadku ukarania zawodnika czerwoną kartką zostaje on wykluczony z danego meczu
oraz kolejnego jednego spotkania. Drugie przewinienie tego samego zawodnika powoduje
jego dyskwalifikację z całości rozgrywek bez możliwości wpisania w jego miejsce nowego
zawodnika.
X. Przepisy gry:
1. Spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę, zatwierdzonymi przez
Polski Związek Piłki Siatkowej, z przedstawionymi w niniejszym regulaminie zmianami i
uzupełnieniami.
- mecze rozgrywanę będą do 2 bądź 3 wygranych setów(decyduje ilość zgłoszonych
drużyn), do 25 pkt. każdy. W przypadku wyniku 1:1 set decydujący rozgrywany będzie
do 15 pkt.
- wysokość siatki ustala się na 2,43m.
- podczas trwania gry na boisku muszą znajdować się 3 kobiety oraz 3 mężczyzn (jeśli
drużyna zgłasza do gry zawodnika libero to musi on zmieniać zawodnika z pola tej
samem płci – mężczyzna za mężczyznę, kobieta za kobietę)
2. Każdej drużynie przysługują 2 przerwy na żądanie, w każdym secie (nie ma innych przerw
w setach).
3. Przerwa między setami trwa maksymalnie 3 minuty.
4. Zmiany zgodnie z przepisami PZPS – 6 zmian w secie – powrotnych.
5. Pojedynek zostaje przerwany wynikiem 2:0 (walkower), jeżeli drużyna przerwie grę
i odmówi jej kontynuowania.
6. Na ławce podczas meczu, jak i przed spotkaniem, mogą znajdować się tylko osoby wpisane
do protokołu.
7. W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „fair-play”.
XI. Weryfikacja i protesty:
1. Weryfikacje zawodników przeprowadza organizator, na podstawie protokołów spotkań.
2. Ocena gry o mistrzostwo jest następująca”
- za każde wygrane spotkanie 2:0 zalicza się drużynie 3 pkt., za wygraną wynikiem 2:1 – 2
pkt, za przegraną 1:2 - 1 pkt., za przegraną 0:2 i walkower 0 pkt.
- w przypadku, gdy drużyna w trakcie rozgrywek wycofa się, lub zostanie wykluczona,
wszystkie mecze przez nią rozegrane i mające się odbyć zostaną zweryfikowane jako
nieodbyte – walkower.
3. Kolejność zespołów tabeli ustala się według zdobytych punktów. W przypadku
uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują kolejno:
- stosunek małych punktów,
- większa ilość zdobytych małych punktów,
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- stosunek wygranych i przegranych setów,
- większa ilość wygranych setów,
- bezpośredni pojedynek.
4. Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower, gdy:
- drużyna z własnej winy nie stawiła się na spotkanie, lub spóźni się więcej niż 15 minut,
- drużyna stawi się do spotkania z ilością zawodników mniejszą niż 6 osób,
- w drużynie wystąpił zawodnik nie uprawniony do rozgrywek w Volley Mix’ 2017.
5. Drużyna ukarana 2 walkowerami zostaje wykluczona z rozgrywek.
6. Protesty dotyczące przebiegu zawodów muszą być zgłoszone do protokołu i podpisane
przez kapitana drużyny (do 5 minut po zakończeniu spotkania).
7. Organem upoważnionym do rozpatrywania wniosków jest Organizator.
8. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia protestu bezpośrednio po jego zgłoszeniu
i powiadomienia stron o decyzji.
9. Wszystkie decyzje Organizatora są ostatecznymi i nie podlegają prawu odwołania.

XII. Nagrody:
1. Nagrodami rzeczowymi uhonorowane zostaną drużyny, które zajmą 3 pierwsze lokaty
w klasyfikacji końcowej.
2. Pamiątkowe dyplomy otrzymują wszystkie drużyny.
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