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REGULAMIN
techniczny zawodów turnieju piłki siatkowej,
wliczanego do punktacji drużynowej XXXII Spartakiady Pracowników
Zakładów Azotowych "Puławy" SA
1. Organizator - Ognisko TKKF "Chemik"
2. Czas i miejsce - Turniej rozegrany zostanie w Hali Sportowej MOSiR przy ul.
Partyzantów 11. Przewidywany termin rozpoczęcia turnieju - 14 01 2010 r. Szczegółowy
terminarz podany zostanie osobnym komunikatem po spotkaniu kapitanów drużyn, które
odbędzie się 08 01 2010 r. (piątek) o godz. 13.45 w sekretariacie Ogniska TKKF "Chemik".
3. Zgłoszenia - Zgłoszenia na piśmie z podanym imiennym składem należy składać w
Ognisku TKKF "Chemik" tel. 37-83 do dnia 08.01.2010 r.
4. Uczestnictwo - W turnieju mają prawo startu zespoły reprezentujące jednostki
organizacyjne zgodnie z podziałem współzawodnictwa sportowego na 2010 rok.
ustala się wpisowe od konkurencji piłka siatkowa dla Spółek w wysokości 120 zł od
drużyny.
Listy zgłoszeń drużyn oraz wpłaty od Spółek (gotówką lub przelewem na konto Ogniska)
przyjmowane będą w biurze Ogniska do dnia 23.01.10 r (tel.37-83).
Nr k-ta 78102032190000990200397356
5. Sposób prowadzenia - Turniej rozegrany zostanie systemem ustalonym na spotkaniu
przedstawicieli drużyn. Dopuszcza się do meczu drużynę składającą się z min. 5 zawodników.
Obowiązują przepisy PZPS.
6. Punktacja - Wyniki turnieju wliczane są wyłącznie do punktacji drużynowej XXXII
Spartakiady Pracowników Zakładów Azotowych "Puławy" SA.
O kolejności miejsc decyduje: ilość wygranych meczy, różnica wygranych i przegranych
setów, a w ostatecznej kolejności różnica zdobytych i straconych punktów. Za zwycięstwo
drużyna zdobywa 2 pkt,za przegraną 1 pkt, za walkower 0
W meczach eliminacyjnych drużyna musi rozegrać co najmniej dwa mecze, żeby była
zakwalifikowana do finałów (A, B, C lub D). W przypadku rozegrania tylko jednego meczu
eliminacyjnego, drużyna zostanie zdyskwalifikowana ( nie sklasyfikowana), a wynik
rozegranego meczu anulowany.
W meczach finałowych (Finały: A, B, C itd.) drużyna musi rozegrać co najmniej jeden mecz
bez walkoweru, aby była sklasyfikowana w tym finale. Jeżeli nie stawi się na żaden mecz
finałowy, zostanie ona sklasyfikowana na ostatnich miejscach w turnieju (bez względu na to, do
którego finału zakwalifikowała się po meczach eliminacyjnych).
7. Nagrody - Drużyny za zajęcie miejsc od I do III otrzymają puchary oraz dyplomy.
8. Postanowienia końcowe - Zawodników obowiązuje strój sportowy. Organizator nie
odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
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Ewentualne odwołania powinny spływać do organizatora w terminie do 7 dni od daty
komunikatu końcowego konkurencji. Po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Prawo
interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
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