REGULAMIN 7 Turnieju Przedsiębiorcy 2018
§ 1. ORGANIZATOR
Organizatorem 7 Turnieju Przedsiębiorcy jest Fundacja SŁONIE NA BALKONIE z siedzibą
w Łodzi.

§ 2. BIURO ORGANIZACYJNE

7 Turniej Przedsiębiorcy 2018 / 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. Do udziału w 7 Turnieju Przedsiębiorcy zgłaszać się mogą zespoły złożone z mężczyzn
i kobiet.
2. Firma może zgłosić do udziału turnieju minimalnie sześć osób w ramach jednej drużyny.
3. Każda firma może zgłosić dowolną ilość osób towarzyszących (kierownik, trener, itp.) i określić
liczbę kibiców.
4. Każda firma może zgłosić do rozgrywek więcej niż jedną drużynę.

5. W drużynie na boisku może przebywać maksymalnie sześć osób.
6. Drużyna powinna wytypować kapitana do kontaktu z organizatorem.
7. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest przesłanie drogą mailową czytelnie wypełnionej Karty
zgłoszeniowej.
8. Organizator zapewnia sędziowanie imprezy przez zespół sędziowski związany z Łódzką
Amatorską Ligą Siatkówki.
9. Organizator zapewnia pierwszą pomoc medyczną
10. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników.
12. W turnieju nie mogą występować zawodnicy i zawodniczki występujący aktualnie przebywający
na testach bądź przygotowujący się do sezonu z zespołem ekstraklasy, I lub II ligi ogólnopolskiej
piłki siatkowej.

§ 4. SYSTEM ROZGRYWEK

1.Rozgrywki grup eliminacyjnych odbywają się w dwóch terminach:
Grupa A i Grupa B - 25 sierpień (9.00 - 13.30)
Grupa C i Grupa D - 8 wrzesień (9.00 - 13.30)
Grupa E i Grupa F - 8 wrzesień (14.30 - 19.00)

2. Do finału awansują zespoły z pierwszego miejsca w swojej grupie.
Finał odbędzie się 22 września 2018
Grupa 6 drużynowa - gramy systemem Każdy z każdym (10.00 - 17.00)
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.

I. TURNIEJ ELIMINACYJNY :
- Drużyny zostaną podzielone na 6 grup po 4 zespoły, w których rozegrają mecz każdy z każdym.
Zwycięzcy grupy przechodzą do finału.
Terminarz gier eliminacyjnych :

Grupa A i Grupa B - 25 sierpień (9.00 - 13.30)
Grupa C i Grupa D - 8 wrzesień (9.00 - 13.30)
Grupa E i Grupa F - 8 wrzesień (14.30 - 19.00)

II. TURNIEJ FINAŁOWY:

1. W turnieju finałowym wystartuje 6 zespołów, które rozegrają mecz każdy z każdym.
2. Mecze finałowe będą rozgrywane jednocześnie na dwóch boiskach.

§ 5. 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.

§ 6. 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 bezpośredni.

§ 7. ZGŁOSZENIA

1. Aby zgłosić się do turnieju należy prawidłowo wypełnić Formularz Rejestracyjny (wzór w
regulaminie) i przesłać w formie elektronicznej na adres :
e-mail: turniej@slonienabalkonie.pl

2. O zakwalifikowaniu zespołu do turnieju decyduje:
A/ kolejność nadesłania zgłoszenia
B/ weryfikacja przez Organizatora
C/ opłacenie faktury vat za uczestnictwo w turnieju

3. Informacje o 7 Turnieju Przedsiębiorcy oraz Regulamin i Formularz Rejestracyjny, dostępne są
na stronie fundacji: www.slonienabalkonie.pl

§ 9. FINANSOWANIE

1. Turniej jest organizowany dla podopiecznych Fundacji SŁONIE NA BALKONIE.
Dochód z turnieju zostanie przekazany na :

- realizację PROGRAMU POMOCY DZIECIOM PO TRAUMIE - pomoc terapeutyczną
dla dzieci, które straciły najbliższych, doświadczyły przemocy bądź są ofiarami
nieszczęśliwych wypadków.

2. Podczas 7 Turnieju Przedsiębiorcy koszty organizacyjne ( udostępnienie i przygotowanie boisk
I szatni, obsługa sędziowska, techniczna I medyczna, mała gastronomia, materiały promocyjne)
ponoszą Sponsorzy i Partnerzy i Organizatorzy.

3. Wpisowe za udział w turnieju to 1000 zł + vat od drużyny.
4. Wpłaty należy dokonać najpóźniej dzień przed zawodami na konto Fundacji:
Fundacja SŁONIE Bank: Bank Polski PKO z dopiskiem 7 Turniej Przedsiębiorcy 2018
Nr rachunku: 35 1020 3408 0000 4702 0361 1688

§ 10. UBEZPIECZENIE

1. Udział w 7 Turnieju Przedsiębiorcy 2018 odbywa się na własną odpowiedzialność
2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników.

7 Turniej Przedsiębiorcy 2018 / 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

Bieżące informacje na temat 7 TURNIEJU PRZEDSIĘBIORCY 2018 na stronie internetowej:
www.slonienabalkonie.pl

