Regulamin
Piwniczańskiego Festiwalu Piłki Siatkowej -kwiecień 2019

1. Cel:
-

popularyzacja piłki siatkowej wśród uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój,

-

integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk.

-

popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji, wpajanie zasad fair play.

-

promocja hali widowiskowo-sportowej.

2. Organizator:
-

Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

-

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju

3. Termin i miejsce:
- Turniej odbędzie się dnia 05.04.2019r w godzinach od 8.15 do 16.00
- Hala widowisko-sportowa ul. Krynicka 2

4. Uczestnictwo:
W „Festiwalu siatkówki” udział wziąć mogą uczniowie ze szkół podstawowych z terenu
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
5. System rozgrywek:
- gry singlowe –klasy I ,II, III – z podziałem na dziewczynki i chłopców
- „ dwójki”- klasy - IV - z podziałem na dziewczynki i chłopców.
-„trójki” –klasy V- z podziałem na dziewczynki i chłopców.
-„czwórki” –klasy VI , VII, VIII, III g- z podziałem na dziewczęta i chłopców
System rozgrywek uzależniony od liczby zgłoszeń.
6. Zgłoszenia:
- Zgłoszenia uczniów biorących udział w „Festiwalu Siatkówki” dokonują nauczyciele
wychowania fizycznego , na formularzu zawierającym : imię i nazwisko uczestnika,
kategorię wiekową , rozmiar koszulki.

7. Nagrody:
- Każda szkoła otrzymuje pamiątkowy dyplom wykonany na tę okoliczność.
8. Zasady finansowania:
-

koszty przejazdu pokrywa UMiG Piwniczna-Zdrój

-

opłata startowa wynosi 10,00 zł od każdego zgłoszonego ucznia/wpisowe
przeznaczone zostanie na pokrycie kosztów zakupu podkoszulków/.
Nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest uregulować należność z tytułu
opłat startowych w dniu zawodów, i odebrać podkoszulki zgodnie ze zgłoszeniem.

-

koszty organizacyjne turnieju /m.in. sędzia, nagrody/ pokrywa Organizator,

9. Klasyfikacja:
O zajętym miejscu decydują:
-

ilość zdobytych punktów ( wygrana 1 pkt. przegrana 0 pkt.)

-

przy równej ilości punktów decyduje: różnica setów - większa ilość wygranych setów,

-

przy jednakowej różnicy setów – stosunek małych punktów – zdobytych do
straconych,

-

wynik bezpośredniego spotkania,

10. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia
Główny zawodów.
11. Postanowienia końcowe:
-

organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia
zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,

-

w

sprawach

rozgrywek

kontaktować

się

z

przedstawicielem

Jolanta Jochymek 781825349
- interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

organizatora

