REGULAMIN
XIV Mistrzostw Polski Firm w Siatkówce
Business Volley Cup 2022
02-03 kwietnia 2022 r. Kielnarowa
I. Cel:
1.
2.

Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku biznesowym.
Dodatkowa forma konkurowania pomiędzy firmami.

II. Termin i miejsce:
•

02-03.04.2022 Kielnarowa

III. Uczestnictwo:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest przesłanie do dnia 10 marca 2022 r:
a. zgłoszenia udziału w turnieju oraz listy zawodników
b. uiszczenie opłaty za wybraną opcję uczestnictwa
Drużynę Firmy lub instytucji tworzy od 6 do 14 zawodników w ramach jednej drużyny,
W turnieju możliwe jest uczestnictwo drużyn mieszanych
W zawodach występują jedynie amatorzy, tj. przeciągu 2 ostatnich lat nie byli zgłoszeni w rozgrywkach
PLS, I, II ligi.
Organizator dokona weryfikacji zawodników w kontekście ew. przynależności klubowej, na podstawie
przesłanych składów drużyn.
Uczestnicy podczas turnieju, mają obowiązek posiadania dowodu osobistego lub innego dokumentu
tożsamości, celem weryfikacji.
Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest dostarczenie w dniu zawodów (przed losowaniem)
podpisanego oświadczenia zawodników.

IV. Nagrody
•
•
•
•
•

Miejsca I-III, puchary, medale oraz nagrody finansowe
Nagroda MVP dla najlepszego zawodnika, najlepszej zawodniczki
Dyplomy dla wszystkich drużyn
Drobne upominki dla wszystkich uczestników
Każda drużyna otrzyma dostęp do zdjęć w formie elektronicznej dokumentujące zmagania w turnieju

V. System rozgrywek:
1.

Szczegółowy system rozgrywek zostanie przedstawiony po zamknięciu listy zgłoszeń.

VI. Przepisy gry:
1.

Turniej rozgrywany będzie zgodnie z przepisami gry w siatkówkę zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki
Siatkowej, z uwzględnieniem poniższych zasad:
a) drużyny nie mają obowiązku posiadania w składzie libero
b) mecz sędziuje jeden sędzia
c) decyzje sędziowskie są ostateczne
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d)
e)

w razie wątpliwości tylko grający kapitan ma prawo prosić o wyjaśnienie
każdy mecz trwa do dwóch wygranych setów. Mecz może rozstrzygnąć się wynikiem 2-0, 2-1, 12, 0-2
f) set wygrywa zespół który pierwszy zdobędzie 25 punktów z różnicą minimum dwóch punktów.
W przypadku remisu 25-25 gra jest kontynuowana do chwili uzyskania przewagi dwóch punktów
przez którąś z drużyn.
g) w razie wyniku 1-1 po dwóch setach, rozgrywany będzie set decydujący (tzw. tie-break) do
uzyskania przez którąś z drużyn 15 punktów z różnicą minimum 2 punktów.
h) punktacja:
•
za zwycięstwo 2-0 w setach drużyna zdobywa 3 punkty.
•
za zwycięstwo 2-1 w setach drużyna zdobywa 2 punkty.
•
za porażkę 1-2 w setach drużyna zdobywa 1 punkt.
•
za porażkę 0-2 w setach drużyna zdobywa 0 punktów.
i) przez cały turniej gramy systemem każdy z każdym, o klasyfikacji końcowej decyduje:
▪
większa ilość punktów
▪
ratio małych punktów
▪
bezpośrednie spotkanie

Organizator może dokonywać zmian i uzupełniać w treści niniejszego regulaminu, jeśli zmiany takie miałyby wpłynąć
na sprawne przeprowadzenie zawodów.
VII. Postanowienia końcowe:
1.
2.
3.
4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od wypadku,
kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie oraz podejmuje ostateczne decyzje
w przypadku sporów.
Na terenie rozgrywania zawodów (szatnie, hala sportowa) obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania
alkoholu oraz palenia papierosów
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
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