1958–2018 60 lat
Opolskiego ZwiĄzku Piłki Siatkowej
REGULAMIN
XVIII Turnieju Meżczyzn - AMATOR 2018
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Krapkowic
1.Delfin Sp z o.o. ,WGiD Opolski Zwiazek Piłki Siatkowej Opole
2.Cel: Popularyzacja siatkówki, nawiązanie kontaktów sportowych
i koleżeńskich wśród siatkarzy amatorów Opolszczyzny.

3.Miejsce i termin:Krapkowice,(Otmęt)HWS ul Kilińskiego 3

14 kwietnia 2018 /sobota/.
godz.8.30– odprawa techniczna, 9.00 – rozpoczęcie gier.
4.Uczestnictwo: W turnieju uczestniczą zespołów ze środowisk w których
popularne są rozgrywki amatorskich drużyn siatkówki. Zawodnicy
uczestniczący w zawodach nie mogą posiadać aktualnej licencji zawodniczej
/ważnej na sezon 2016/2017.
5.System rozgrywek: W zawodach udział weźmie 12 zespołów/ ,które zostaną
rozlosowane do trzech grup (A, B, C). Wszystkie mecze /w grupach oraz o
miejsca/ rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. Pierwszy i drugi set do
20 pkt, set rozstrzygajacy do 15 pkt. Za zwycięstwo 2:0 zespół otrzymuje 3 pkt
pokonany 0 pkt. Za zwyciestowo 2:1 drużyna otrzyma 2 pkt, a pokonani 1 pkt.
O kolejności mniejsc decyduje: 1. ilość zdobytych punktów, 2. stosunek setów,
3. stosunek małych punktów, 4. wynik bezpośredniego spotkania.,
Finały: Zwycięzcy grup o miejsca 1-3, zespoły z drugich miejsc w grupach
miejsca 4-6, zespoły z trzecich miejsc w grupach o miejsca 7-9, zespoły
z czwartych miejsc w grupach o miejsca 10-12.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek.
6.Zgłoszenia: Warunkiem udziału w turnieju jest złożenie w biurze OZPS,
Opole, ul. Damrota 6, tel 603873223 osobiście lub na adres na adres
ozps@ozps.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2018 r. listy
zawierającej imienny skład zespołu jego nazwę oraz nr. telefonu kontaktowego
Opłatę w wysokości 250 zł należy wnieść gotówką przed odprawą techniczną.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Lista uczestników zostanie zamknięta po
zgłoszeniu 12 zespołów
7.Nagrody: Wszystkie drużyny otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe
(sprzet siatkarski)
8.Postanowienia końcowe: Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną
odpowiedzialność. Obowiązek ubezpieczenia drużyny należy do zgłaszających.
Zespoły zobowiązane są do przyniesienia ze sobą piłek na rozgrzewkę i piłki
meczowej. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZPS.
Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Wydział Gier i Dyscypliny
OZPS Opole

