REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
„SERWUJ DLA HOSPICJUM”

1. Organizatorzy: Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci,
Trefl Gdańsk;
2. Partner: Gdański Ośrodek Sportu;
3. Termin i miejsce: 9 czerwca 2019 roku (niedziela) Miejska Hala Sportowa,
Gdańsk, ul. Kołobrzeska 61,
godz. 9.00 rozgrywki turniejowe
godz. 17.00 mecz towarzyski zwycięzcy turnieju z drużyną zawodników Trefla Gdańsk;
4. Cel: Propagowanie idei opieki hospicyjnej nad dziećmi w ich domach połączone ze zbiórką
środków finansowych na działalność Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci
oraz:
• uwrażliwienie na pomoc bliźniemu,
• zaangażowanie w działalność charytatywną,
• upowszechnienie aktywnego spędzania czasu wolnego,
• popularyzacja gry w piłkę siatkową;
5. Uczestnicy:
• w turnieju bierze udział 8 drużyn,
• drużyna składa się z 6 zawodników grających oraz do 6 zawodników rezerwowych –
RAZEM DO 12 ZAWODNIKÓW,
• dopuszcza się udział drużyny z niepełnym składem nie mniejszym niż 5 zawodników,
• drużyny mogą być mieszane – składać się z kobiet i mężczyzn,
• w turnieju mogą brać udział osoby niepełnoletnie pod warunkiem przedłożenia przed
dopuszczeniem do rozgrywek pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów prawnych na
udział w turnieju,
• każdy uczestnik zawodów powinien posiadać oświadczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do gry w turnieju; za zebranie oświadczeń odpowiada opiekun drużyny,
• opiekun drużyny odpowiedzialny jest za pobyt zawodników na boisku
i poza nim;

6. Stroje:
• członkowie drużyny występują w jednakowych strojach (koszulkach),
• obowiązuje obuwie sportowe z podeszwą przeznaczoną do używania na hali;
7. Warunki uczestnictwa:
• potwierdzenie
deklaracji
uczestnictwa
w
turnieju
na
adres:
organizacja@pomorskiehospicjum.pl w terminie do dnia 31.05.2019 r.
• przesłanie podpisanej przez opiekuna drużyny karty zgłoszeniowej na wskazany wyżej
adres mailowy w terminie do dnia 5.06.2019 r., oryginał karty należy dostarczyć w dniu
turnieju;
• wpłata darowizny na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci:
numer rachunku: 61 1050 1764 1000 0090 6025 9513
tytuł przelewu: turniej Serwuj dla Hospicjum – nazwa drużyny
kwota: 1 000 zł
termin wpłaty: do dnia 5.06.2019 r.
Za dokonanie wszystkich formalności odpowiedzialny jest opiekun drużyny.
O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń;
8. System rozgrywek:
• turniej rozegrany zostanie w systemie brazylijskim,
• numer drużyny jest przydzielany zgodnie z kolejnością zgłoszeń,
• szczegółowy (godzinowy) harmonogram turnieju zostanie podany przed jego
rozpoczęciem,
• zwycięzca turnieju po jego zakończeniu rozegra mecz towarzyski z drużyną
zawodowych siatkarzy - zawodników Trefla Gdańsk;
9. Zasady gry:
• zawody rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi Przepisami gry w piłkę siatkową
zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej, o ile Regulamin turnieju nie
stanowi inaczej,
• mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów,
• set wygrywa zespół, który pierwszy uzyska 25 punktów z różnicą minimum dwóch
punktów,
• w przypadku remisu 1:1 rozgrywany jest trzeci set – decydujący - do uzyskania przez
jeden zespół 15 punktów z różnicą minimum dwóch punktów,
• górna krawędź siatki umieszczona będzie na wysokości 2,35 m,
• w trakcie meczu dopuszcza się dowolną ilość zmian,
• chęć dokonania zmiany musi być zgłoszona sędziemu,
• Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki przed meczem,

•
•

w przypadku rażącego zachowania zawodnika Organizator ma prawo na wniosek
sędziego wykluczyć go z dalszych rozgrywek,
w przypadku rażącego zachowania zawodników i braku odpowiedniej reakcji opiekuna
drużyny organizator ma prawo na wniosek sędziego wykluczyć cały zespół z dalszych
rozgrywek;

10. Postanowienia końcowe:
Organizator zapewnia:
• obsługę sędziowską,
• opiekę medyczną,
• prowadzenie dokumentacji rozgrywek,
• piłki meczowe.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za zaginione mienie
i przedmioty osobiste uczestników rozgrywek.
Uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu
zawodników. Uczestnicy Turnieju ubezpieczają się na koszt własny (bądź są objęci
ubezpieczeniem z polisy pracodawcy).
W miejscu, w którym odbywa się turniej obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz
używania wulgarnego słownictwa.
W przypadku odwołania turnieju wszystkie dokonane wcześniej wpłaty zostaną zwrócone
przelewem zwrotnym.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.
Ostateczną decyzję w sprawach spornych podejmuje Organizator turnieju.

