Regulamin XII Turnieju Piłki Siatkowej
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. Organizator ubezpieczy zawodników od NW na okres turnieju. Drużyny
i zawodnicy mogą ubezpieczyć się w szerszym zakresie na własny koszt.
4. Każdy uczestnik turnieju musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności
uczestnictwa w zawodach sportowych lub złożyć u organizatora oświadczenie, że
uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.
5. Zmiany w składzie zawodników w czasie trwania meczu są nieograniczone.
6. Turniej odbędzie się 24.03.2017 r. w Hali Publicznego Gimnazjum w Fałkowie, ul.
Glinianki 47, 26-260 Fałków.
7. Gospodarzem turnieju jest Nadleśnictwo Przedbórz, które Zarząd Oddziału SITLiD w
Łodzi upoważnia do czynności organizacyjnych.
8. Gospodarz turnieju zapewnia halę, szatnie z łazienkami i prysznicami, sędziego, napoje,
posiłek obiadowy (konsumpcja odbędzie się w Zajeździe Podzamcze w Fałkowie, ul.
Spacerowa 2A, 26-260 Fałków, około 600 m od hali).
9. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach powinni mieć jednolite stroje oraz buty
sportowe do gry na hali.
10. Zgłoszone drużyny będą rozgrywać mecze w ramach trzech grup eliminacyjnych w
systemie „każdy z każdym”. Podział na grupy zostanie ustalony drogą losowania przed
meczami eliminacyjnymi.
GRUPA A
1.
2.
3.

GRUPA B
1.
2.
3.

GRUPA C
1.
2.
3.

11. Mecze grane będą do dwóch wygranych setów do 25 punktów każdy, w przypadku remisu
decydujący trzeci set do 15 punktów.
Do półfinałów awansują trzy najlepsze drużyny z każdej z grup oraz najlepsza drużyna z pośród
miejsc drugich.
1A, 1B, 1C oraz 2A lub 2B lub 2C
GRUPA D
A1
C1

GRUPA E
B1
A2 lub B2 lub C2

Miejsca 7-10 w zależności od zdobytych punktów.
Punktacja:
1. Wynik 2:0 (3 pkt.)
2. Wynik 2:1 (2 pkt.)
3. Wynik 1:2 (1 pkt.)
4. Wynik 0:2 (0 pkt.)
12. O kolejności w grupie oraz miejscach 5-10 decydują:
 Punkty.
 Stosunek setów.
 Stosunek małych punktów.



Wynik bezpośredniego spotkania (w przypadku trzech i więcej drużyn dodatkowa
tabela z wynikami zainteresowanych drużyn).
13. Turniej finałowy.
O miejsca 1-4 Drużyny walczą o poszczególne miejsca następującym systemem:
Półfinały:
GRUPA D
A1
C1

GRUPA E
B1
A2 lub B2 lub C2

Mecz o 3 miejsce: przegrany z Grupy D i Grupy E
Finały: zwycięzca z Grupy D i Grupy E
14. Drużyny, które zajmą pierwsze trzy miejsca w turnieju otrzymują Puchary, wszystkie
drużyny otrzymują Dyplomy.
15. 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.
16. Upoważnionymi przedstawicielami Organizatora są kol.:
- Włodzimierz Kaczmarek (wlodzimierz.kaczmarek@lodz.lasy.gov.pl tel. 724-722-204)
- Sławomir Krakowiak (slawomir.krakowiak@lodz.lasy.gov.pl tel. 506-173-380).

INFORMACJE O TURNIEJU
XII Turniej w Piłce Siatkowej
Organizator - Zarząd oddziału SITLiD w Łodzi
Gospodarz - Koło SITLiD przy Nadleśnictwie Przedbórz
Miejsce i termin rozgrywek:
1. Gospodarzem turnieju będzie Nadleśnictwo Przedbórz
2. Turniej odbędzie się w Hali Publicznego Gimnazjum w Fałkowie, ul. Glinianki 47,
26-260 Fałków.
3. Termin rozgrywek 24.03.2017 r.
 9.00 - spotkanie kapitanów drużyn omówienie organizacji zawodów, dla
zawodników rozgrzewka
 10.00-13.00 - mecze w grupach na trzech boiskach
 13.00-14.30 - półfinały, finał
 15.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów
 16.00 - posiłek

