Regulamin ramowy

XIII Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki
„Wawelskiego Smoka”
Kraków 24 i 25.X 2015r.

===================================================================
I. Cel .
Popularyzacja siatkówki amatorskiej na szczeblu ogólnopolskim. Wyłonienie najlepszych drużyn
siatkówki kobiet i mężczyzn poprzez rywalizację zespołową.
II. Organizatorzy :
Ministerstwo Sportu i Turystyki poprzez ZG TKKF
Małopolskie TKKF - Zarząd Wojewódzki
Ognisko TKKF Apollo - SM Mistrzejowice Płn.
Gmina Miejska Kraków
III. Partnerzy i sponsorzy :
Zarząd Główny TKKF
Województwo Małopolskie
Gmina Miejska Kraków

IV. Wsparcie medialne :
Polska Gazeta Krakowska
Dziennik Polski
V. Termin i miejsce :
24 i 25 października 2015r.
Hala Sportowa Com-Com Zone ul. Ptaszyckiego 6
Szkoła Podstawowa nr 89 os. Piastów 34 a
Szkoła Aspirantów PSP os. Zgody 18
VI. Program :
24.X. 2015
8.00 - 8.30
8.30 - 9.00
09.00 19.00 20:00 -

Przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja zawodników
Rozpoczęcie gier eliminacyjnych
Uroczyste otwarcie turnieju .
Zakończenie gier eliminacyjnych
Podsumowanie pierwszego dnia turnieju - spotkanie integracyjne.

25.X. 2015
9.30 10.00 -

Rozpoczęcie gier ćwierćfinałowych, półfinałowych i finałów kobiet
Rozpoczęcie gier półfinałowych i finałowych mężczyzn

14.30 15.00 -

Podsumowanie wyników , wręczenie pucharów , dyplomów i upominków.
Zakończenie imprezy, wyjazd ekip.

VII. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia :
1. W turnieju uczestniczyć mogą :
- Drużyny amatorskie mężczyzn i kobiet,
- amatorzy oraz zawodnicy, którzy posiadają licencję PZPS za wyjątkiem zawodników I , II
Plus Ligi. Dopuszcza się do udziału w turnieju dwóch zawodników Plus Ligi, którzy ukończyli 35
rok życia
- posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą pisemne oświadczenie o starcie w turnieju
podpisane przez oboje rodziców lub prawnych opiekunów
- dokonali wpłaty tytułem wpisowego,
2. Zgłoszenia :
- pisemne zgłoszenia należy kierować na adres Małopolskiego TKKF w Krakowie ul.
Lenartowicza 14 lub na adres : e mail tkkf @ tkkf.com
- w zgłoszeniu należy podać : nazwę drużyny , imię i nazwisko , datę urodzenia
zawodników.
VIII. Sposób przeprowadzenia turnieju :
- Turniej rozegrany zostanie zgodnie z przepisami PZPS z podziałem na grupy.
- Szczegółowy system rozgrywek ustalony zostanie przed turniejem w zależności od ilości
zgłoszonych drużyn,
- Piłki do turnieju zapewnia organizator , do rozgrzewki zespoły winny posiadać własne
piłki .
IX. Klasyfikacja końcowa :
Ustalona będzie na podstawie uzyskanych wyników osobno dla Kobiet , osobno dla
Mężczyzn.
X. Nagrody :
I - IV miejsce - Puchary (smoki), upominki , dyplomy
Pozostałe miejsca - okolicznościowe dyplomy.
Dla wszystkich uczestniczących zespołów w turnieju przewidziane są okolicznościowe koszulki.
XI. Zasady finansowania :
- koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy,
- koszty dojazdu , wyżywienia , noclegu i opłaty startowej pokrywają uczestnicy we
własnym zakresie.
XII. Postanowienia końcowe :
1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym stanem
zdrowia startujących,
2. Kluby i uczestnicy winni ubezpieczyć się we własnym zakresie od następstw
nieszczęśliwych wypadków.

3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną i ubezpieczenie NNW.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie
imprezy,
5. Sekretariat zawodów będzie czynny w godz. 8;00 - 18;00 w każdym dniu zawodów,
6. Wszystkie sprawy sporne rozstrzygać będzie „Komisja odwoławcza” złożona z trzech
osób (sędzia główny, 2 przedstawicieli organizatorów) po wniesieniu wadium w
wysokości 50 zł.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Organizator

