Regulamin organizowanego przez Zarząd Oddziału SITLiD w Łodzi XI
Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Dyrektora RDLP w Łodzi

1. Drużyna składa się z zawodników, którzy są pracownikami Lasów Państwowych
lub małżonkami pracowników Lasów Państwowych oraz emerytów Lasów
Państwowych.
2. Skład osobowy drużyny zatwierdza Kierownik jednostki organizacyjnej.
Drużyna grająca składa się z 6 zawodników + rezerwowi. Dopuszcza się, aby w
składzie drużyny grającej na boisku było nie więcej niż 2 małżonków
pracowników Lasów Państwowych.
3. Zmiany w składzie zawodników w czasie trwania meczu są nieograniczone.
4. Turniej odbędzie się 12.02.2016r. w Hali Zespołu Szkół Samorządowych w
Zawidzu Kościelnym ul. Mazowiecka 47b; 09-226 Zawidz.
5. Gospodarzem turnieju jest Nadleśnictwo Płock, które Zarząd Oddziału SITLiD w
Łodzi upoważnia do czynności organizacyjnych.
6. Gospodarz turnieju zapewnia halę, szatnie z łazienkami i prysznicami, sędziego,
napoje, posiłek obiadowy (konsumpcja odbędzie się w Remizie OSP Zawidz
Kościelny ul. Mazowiecka 29; 09-226 Zawidz, około 300m od hali).
7. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach powinni mieć jednolite stroje oraz
buty sportowe do gry na hali.
8. Zgłoszone drużyny będą rozgrywać mecze w ramach dwóch grup
eliminacyjnych w systemie „każdy z każdym”. Podział na grupy zostanie
ustalony drogą losowania przed meczami eliminacyjnymi.
9. Mecze grane będą do dwóch wygranych setów do 25 punktów każdy, w
przypadku remisu decydujący trzeci set do 15 punktów.
10. O kolejności w grupie decydują:
 Ilość zwycięstw;
 Ilość wygranych setów;
 Różnica pomiędzy zdobytymi a straconymi „małymi punktami”.
11. Turniej finałowy.
Drużyny walczą o poszczególne miejsca następującym systemem:
- miejsca 1 – 4
1A
1B

2B
2A

- miejsce 5
3A

3B

12. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w turnieju otrzyma Puchar Dyrektora
RDLP w Łodzi.
13. Zmiany i uzupełnienia Regulaminu dopuszczalne są po uzyskaniu akceptacji
większości Kapitanów drużyn biorących udział w rozgrywkach. W przypadku
równej ilości głosów decyduje głos upoważnionego przedstawiciela
Organizatora.
14. Upoważnionymi przedstawicielami Organizatora są kol. Mariusz Downarowicz
(mariusz.downarowicz@lodz.lasy.gov.pl tel. 606-645-012) i Włodzimierz
Kaczmarek (wlodzimierz.kaczmarek@lodz.lasy.gov.pl).

INFORMACJE O TURNIEJU
XI Turniej w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora RDLP Łódź
Organizator - Zarząd oddziału SITLiD w Łodzi
Gospodarz - Koło SITLiD przy Nadleśnictwie Płock
Miejsce i termin rozgrywek:
1. Gospodarzem turnieju będzie Nadleśnictwo Płock
2. Turniej odbędzie się w Hali Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu
Kościelnym ul. Mazowiecka 47b; 09-226 Zawidz
3. Termin rozgrywek 12.02.2016
 9.00 - spotkanie kapitanów drużyn omówienie organizacji
zawodów, dla zawodników rozgrzewka
 9.30-12.00 - mecze w grupach na dwóch boiskach
 12.00-14.30 - półfinały, finał oraz mecz o piąte miejsce
 15.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów
 16.00 - posiłek obiadowy

