Komunikat Organizacyjny nr 1

Sportowa Wiosna – Sportowe Kulturalia

26 maja 2017 r.

1. Terminy i miejsca: 26.05.2017 r (piątek)

Weryfikacja drużyn: godz. 9:30 Centrum Sportowo-Dydaktyczne (ul. Mickiewicza 21)

Rozgrywki: godz. 10:00-14.00 Centrum Sportowo-Dydaktyczne (ul. Mickiewicza 21)
2. Dyscypliny:
 piłka siatkowa
3. Organizator: Klub Uczelniany AZS PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
 ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
 kontakt telefoniczny (poniedziałek-piątek, godz. 8:00-15.00):
o Marcin Owsiak 13/46 55 975 – sprawy organizacyjne
o Mateusz Kowalski (komisarz zawodów) 693 327 822 i Barbara Nikody 669 058 031
– sprawy sportowo-techniczne
 email: azs@pwsz-sanok.edu.pl
 www.pwsz-sanok.edu.pl/juwenalia
4. Zasady rozgrywek:
 Podział na dwie grupy: Grupa studencka – turniej międzykierunkowy, Grupa uczniowska –
turniej szkół średnich.
 Grupa studencka: możliwość łączenia kierunków oraz roczników.
 Maksymalna liczba drużyn w grupie 6 – o udziale w turnieju drużyn decyduje kolejność
zgłoszeń.
 Drużyny min. 6 osobowe (6 zawodników na boisku – w tym minimum 2 kobiety), maks. 12
osobowe,
 Wysokość siatki podczas rozgrywanych meczy została ustalona na: 2,35m.
 Zawodnicy muszą być studentami uczelni/uczniami szkoły, którą reprezentują (legitymują się
ważną legitymację studencką/szkolną, lub zaświadczeniem z uczelni/szkoły o posiadaniu
statusu studenta/ucznia)
 Zawodnicy muszą podpisać oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia oraz o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju – organizator nie odpowiada za
nieszczęśliwe wypadki
 System rozgrywek i sposób przeprowadzenia zawodów, uczestnicy zespołowi:
Mecze trwają do 2 wygranych setów po 15 pkt, ewentualny 3 set rozgrywany jest do
momentu uzyskania przez 1 zespół 8 pkt, z różnicą minimum 2 pkt., a każdy
następny mecz zaczyna się bezpośrednio po poprzedzającym,
 System rozgrywek: „każdy z każdym” – wygrany mecz po dwóch setach – 3 pkt/ przegrany 0
pkt., wygrany mecz po trzecim decydującym secie – 2 pkt., przegrany 1 pkt.
 W przypadku takiej samej ilości punktów uzyskanych przez dwa lub więcej zespołów o
kolejności końcowej decyduje stosunek setów, później małych punktów zdobytych we
wszystkich meczach na danym etapie rozgrywek, a następnie wynik bezpośredniego meczu.
 Pozostałe zasady wg regulaminu rozgrywek opartego na przepisach Polskiego Związku Piłki
Siatkowej

5. Wyniki i nagrody:
 klasyfikacja końcowa turnieju po rozegraniu wszystkich meczy w grupie,
 nagrodę stanowią dyplomy.
6. Zgłoszenia: należy przesłać na adres email organizatora (patrz wyżej) w nieprzekraczalnym terminie
do 24.05.2017 r. do godz,. 12.00; zgłoszenie powinno zawierać:
 nazwę drużyny ze wskazaniem kierunku/szkoły który reprezentuje,
 dane kontaktowe zgłaszającego/opiekuna drużyny (imię nazwisko, email, telefon)
 skład drużyny
W przypadku dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu do udziału w turnieju decyduje ich kolejność
7. Wszystkie ustalenia zawarte w komunikacie mogą ulec zmianie – ostateczną decyzje zatwierdza komisarz
zawodów

Za organizatorów:
Prezes Klubu Uczelnianego
AZS PWSZ Sanok

Marek Borkowski

