Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2012
Starosty Żuromińskiego
z dnia 14 listopada 2012 r.

Regulamin
III Samorządowych Zawodów w Piłce Siatkowej
o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego
1) Organizatorzy:
1) Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego
2) Starostwo Powiatowe w Żurominie
3) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
2) Termin, miejsce i czas
1) 08.12.2012r. (sobota)
2) Hala Sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej
w Żurominie
3) Rozpoczęcie zawodów - godz. 1000
4) Zbiórka drużyn przed zawodami – godz. 930
5) Planowane zakończenie zawodów – godz. 1630
3) Warunki uczestnictwa
1) W zawodach udział biorą drużyny złożone z pracowników samorządowych z
terenu powiatu żuromińskiego. Drużyna musi spełniać następujące warunki:
a) Zawodnicy drużyny reprezentują jedną jednostkę samorządu terytorialnego
lub jednostkę podlegającą organizacyjnie tej jednostce (są zawodowo
związani z daną jednostką).
b) Dopuszcza się mieszany skład drużyny polegający na tym, iż w składzie
drużyny mogą grać osoby (stanowiące jednak nie więcej niż 1/2 składu
drużyny) reprezentujące jednostkę samorządu terytorialnego i/lub
jednostki podlegające organizacyjnie tej jednostce, ale z terenu gminy,
którą reprezentuje zgłaszana drużyna, z zastrzeżeniem podpunktu f.
c) W przypadku kiedy podczas zawodów okaże się, iż zgłoszony zawodnik nie
reprezentuje zadeklarowanej wcześniej jednostki samorządu terytorialnego
lub jednostki podlegającej organizacyjnie tej jednostce, drużynie
przeciwnej zostanie przyznany walkower (3 duże punkty, sety 2:0, małe
punkty 25:0; 25:0) wliczany do punktacji w zawodach.
d) Liczba zawodników wliczając zawodników rezerwowych nie może
przekraczać 9 osób i nie może być mniejsza niż 6 osób.
e) Zawodnicy posiadają w swoim ubiorze w trakcie zawodów co najmniej
koszulki tego samego koloru.
f) W przypadku kobiet dopuszcza się, aby reprezentowały one inną jednostkę
samorządu terytorialnego lub jednostkę podlegającą organizacyjnie tej
jednostce (są zawodowo związane z daną jednostką).
2) Z terenu każdej gminy można zgłosić maksymalnie 2 drużyny.

4) Zgłoszenia:
1) Zgłoszenie drużyny do zawodów należy kierować do dnia 5 grudnia 2012r. do
Pana Piotra Węgrzyna - głównego specjalisty ds. promocji, BIP, kultury
fizycznej i turystyki, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego
regulaminu:
 drogą pocztową na adres - Starostwo Powiatowe w Żurominie,
09-300 Żuromin, Pl. Piłsudskiego 4,
 faxem na numer (23) 657 35 35,
 drogą e-mail na adres p.wegrzyn@zuromin-powiat.pl.
2) Zgłoszenia będą podlegać weryfikacji przez organizatorów w celu określenia
czy zgłaszane osoby spełniają wymogi regulaminu zawodów. W przypadku
negatywnej weryfikacji zgłaszana drużyna zostanie poproszona o korektę
zgłoszenia w zakresie osób niespełniających wymogów regulaminu.
5) Nagrody:
1) Za miejsca I-III – puchary, upominki
2) Dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika zawodów – pamiątkowe
statuetki, upominki
3) Dla wszystkich drużyn dyplomy
6) System gry:
1) Wszystkie mecze rozgrywane do dwóch wygranych setów.
2) Sety, w przypadku równoczesnej gry 4 drużyn na dwóch boiskach, będą
liczone do 25 punktów, a w przypadku gry dwóch drużyn na jednym boisku,
liczone będą do 15 punktów.
3) Wygrany mecz w stosunku setowym 2:0 liczony będzie jako 3 duże punkty,
natomiast w stosunku 2:1 – jako 2 punkty. Mecz przegrany w stosunku
setowym 1:2 – liczony będzie jako 1 punkt, natomiast w stosunku 0:2 – 0
punktów.
4) Rozgrywki grupowe - podział na 2 grupy eliminacyjne (grupa A i grupa B)
składające się z 3 do 6 drużyn, w zależności od liczby zgłoszonych do zawodów
drużyn. Gra w grupach każdy z każdym. Z każdej grupy eliminacyjnej
przechodzą do półfinałów po 2 drużyny, które osiągnęły największą liczbą
dużych punktów w danej grupie. W przypadku równej liczby punktów o
kolejności miejsc w grupie decyduje stosunek setów, a w przypadku równego
stosunku setów decyduje stosunek małych punktów. Losowanie grup
eliminacyjnych odbędzie się po oficjalnym rozpoczęciu zawodów.
5) Rozgrywki półfinałowe - zwycięzca grupy A gra z drugą drużyną grupy B,
natomiast zwycięzca grupy B gra z drugą drużyną grupy A.
6) Rozgrywki finałowe – zwycięzcy półfinałów rozgrywają mecz o pierwsze
miejsce w zawodach natomiast pokonani w półfinałach rozgrywają mecz o
trzecie miejsce, przy czym najpierw odbywa się mecz tych ostatnich.
7) Rozgrywki o pozostałe miejsca w zawodach – drużyny, które nie awansowały z
grup eliminacyjnych jeśli wszystkie wyrażą wolę gry, rozgrywają mecze w
zależności od liczby drużyn, jednym z następujących systemów:
a) W przypadku parzystej liczby drużyn w grupach, zespoły które zajęły
trzecie miejsce w grupie rozgrywają mecz o miejsca 5 i 6 w zawodach,
natomiast te które zajęły czwarte miejsce w grupie rozgrywają mecz o

miejsca 7 i 8 w zawodach i analogicznie kolejne drużyny z grup
eliminacyjnych rozgrywają mecze o miejsca 9 , 10, 11, 12 itd.
b) W przypadku nieparzystej liczby drużyn w grupach, zespoły grają
systemem każdy z każdym
8) W przypadku, gdy drużyny nie wyrażą woli gry o kolejności miejsc w zawodach
decyduje punktacja uzyskana w rozgrywkach grupowych (kolejność liczenia
punktów: duże punkty, sety, małe punkty)
7) Zasady gry:
1) w każdym rozgrywanym secie, na boisku w 6 osobowym składzie każdej
drużyny muszą znajdować się minimum dwie kobiety i minimum dwóch
mężczyzn
2) zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę
8) Postanowienia końcowe:
1) Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz napoje zimne i gorące dla
uczestników zawodów około godziny 13-tej.
2) Podczas zawodów zapewniona jest opieka medyczna ze strony organizatorów.
3) Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia drużyn w zakresie
nieszczęśliwych wypadków.
4) Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
9) Kontakt z organizatorami
 Starostwo Powiatowe w Żurominie, 09-300 Żuromin, Pl. Piłsudskiego 4,
 Tel. (23) 657 47 00,
 Fax. (23) 657 35 35,
 e-mail: zuromin-powiat@home.pl.

Załącznik do Regulaminu
III Samorządowych Zawodów w Piłce Siatkowej
o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DRUŻYNY
do III Samorządowych Zawodów w Piłce Siatkowej
o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego

Nazwa drużyny*

L.p

Imię

Nazwisko

Miejsce pracy**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Imię i nazwisko kapitana drużyny
oraz telefon kontaktowy
* Proszę podać nazwę jednostki reprezentującej samorząd terytorialny lub nazwę jednostki podlegającej
organizacyjnie tej jednostce np. Urząd Gminy XXXXXXX, Zespół Szkół XXXXXXX, Gimnazjum w XXXXXXX, Szkoła
Podstawowa w XXXXXXX itp.
** Proszę podać dokładną nazwę miejsca pracy np. Urząd Gminy XXXXXXX , Zespół Szkół XXXXXXX, Gimnazjum
w XXXXXXX, Szkoła Podstawowa w XXXXXXX itp.

