8 TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCY #GRAMYDLADZIECI 2019

§ 1.ORGANIZATOR

Organizatorem 8 TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCY #GRAMYDLADZIECI 2019 jest Fundacji
SŁONIE NA BALKONIE. Środki zebrane z wpisowego za udział w turniejach oraz
podczas kwest i licytacji - przeznaczone zostaną na realizację PROGRAMU POMOCY
DZIECIOM PO TRAUMIE - pomoc terapeutyczną dla dzieci, które straciły
najbliższych, doświadczyły przemocy bądź są ofiarami nieszczęśliwych wypadków.
Dzieci osieroconych, cierpiących na depresję czy zaburzenia lękowe.

§ 2. BIURO ORGANIZACYJNE

8 TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCY 2019 / Fundacja SŁONIE NA BALKONIE
koordynator: Michał Żak
tel./fax (42) 672 61 19
mob. 603 805 335
e-mail: turniej@slonienabalkonie.pl
www.slonienabalkonie.pl

§ 3. UCZESTNICTWO

1. Każda drużyna wyznacza osobę (kierownika / kapitana drużyny) do kontaktu
z organizatorem.
2. Warunkiem przyjęcia zespołu do wybranego turnieju jest złożenie przez kierownika
/ kapitana drużyny formularza zgłoszeniowego z wypisanymi nazwiskami zawodników
(turniej@slonienabalkonie.pl)

oraz

dokonania

wpłaty

wpisowego

za

udział

w wybranym turnieju w wysokości 1000 zł (od drużyny + vat)
3. Jedna drużyna może zgłosić minimum 6 zawodników
4. Wpłaty należy dokonać najpóźniej dzień przed zawodami na konto Fundacji:
Fundacja SŁONIE Bank: Bank Polski PKO z dopiskiem 8 TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCY
Nr rachunku: 35 1020 3408 0000 4702 0361 1688

§ 4. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator zapewnia opiekę medyczną.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas turnieju
i za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

3. Prawo interpretacji spraw związanych z turniejem, nie ujętych w regulaminie
przysługuje organizatorowi.

4. W turnieju nie mogą występować zawodnicy, którzy mają status zawodowca.

5. Pamiętamy, że turniej ma charakter charytatywny, traktujemy go jako zabawę
i przestrzegamy zasad Fair Play.

8 TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCY #GRAMYDLADZIECI 2019

§ 1. SYSTEM ROZGRYWEK

1.Rozgrywki eliminacyjne odbywają się w następujących terminach:

20 lipiec (sobota)
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Styrska 20/24, Łódź

Grupa A i B zagra w godzinach ( 9.00 - 13.30 )
Grupa C i D zagra w godzinach ( 14.30 - 19.00 )

24 sierpień (sobota)
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Styrska 20/24, Łódź

Grupa E i F zagra w godzinach ( 9.00 - 13.30 )
Grupa G i H zagra w godzinach ( 14.30 - 19.00 )

2. Finał 8 TURNIEJU PRZEDSIĘBIORCY #GRAMYDLADZIECI 2019 odbędzie
się w następującym terminie:

7 wrzesień (sobota)
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Styrska 20/24, Łódź

( 9.00 - 14.00 )

3. Mecze odbywają się jednocześnie na dwóch małych boiskach. Siatka podczas gier
eliminacyjnych zawieszona jest na wysokości 235 cm. Podczas rozgrywek finałowych
– 243 cm. Gramy do 2 wygranych setów.

4. Drużyny zostaną podzielone na 8 grupy po 4 zespoły, w których rozegrają mecz
każdy

z każdym. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w grupie - przechodzi

do Finału.

§ 3. PRZEPISY GRY

1. Mecze trwają do dwóch zwycięskich setów. Jeden set gramy do 15 punktów.
Sprawy

sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów. Przerwy między setami

przewidziane są wyłącznie na zmianę stron.

2. Uczestnicy powinni znać oficjalne przepisy gry w siatkówkę i ściśle je przestrzegać.
3. W razie wątpliwości tylko grający kapitan ma prawo prosić o wyjaśnienie.
4. Jeżeli piłka dotknie sufitu po zagraniu zawodnika, punkt zostaje przyznany
drużynie przeciwnej.

5. Zawodnicy rezerwowi muszą znajdować się w strefie zmian.

6. Zmiany hokejowe: najpierw musi nastąpić zejście zawodnika, a potem wejście
7. Obuwie dowolne z płaską podeszwą przystosowane do gry na hali.
8.

Pamiętamy, że turniej ma charakter charytatywny, traktujemy go jako zabawę
i przestrzegamy zasad Fair Play.

§4. PUNKTACJA

1. Za zwycięstwo 2:0 drużyna otrzymuje 3 pkt, za przegraną 0 pkt.
2. Za zwycięstwo 2:1 drużyna otrzymuje 2 pkt, a przegrana 1 pkt.
3. Gramy do 2 wygranych setów przez drużynę. Set gramy do 15, w przypadku
równowagi 14:14 gra jest kontynuowana aż do uzyskania różnicy dwóch punktów
(16:14, 17:15, itp.)

O kolejności miejsc w grupie decydują kolejno:

1. Większa liczba dużych punktów .
2. Małe punkty.
3. Wynik bezpośredniego spotkania.

Bieżące informacje na temat 8 TURNIEU PRZEDSIĘBIORCY #GRAMYDLADZIECI 2019 na stronie
www.slonienabalkonie.pl

