CZARTAK CUP- mini Kinder plus

UKS ,,ZALEW" Świnna Poręba zaprasza
na turnieje mini piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.
1.Cel - Popularyzacja siatkówki wśród najmłodszych
Stworzenie widowiska i dobrej zabawy dla uczestników i widzów.
2.Formuła i rocznik
-,,2 " dwójki - dziewczęta i chłopcy -szkoła podstawowa kl.IV i młodsi
-,,3 " trójki - dziewczęta i chłopcy -szkoła podstawowa kl. V i młodsi
-,,4 " czwórki - dziewczęta i chłopcy -szkoła podstawowa klV I i młodsi
3.Termin: w ramach CZARTAK CUP rozegranych zostanie pięć turniejów:
I turniej -,,2 " i ,,3" – 29,30.09.2012 r.
,,4" – 27.01.2013 r.
,,4" - 6 .09.2012 r.
IV turniej - ,,3" i,,2" -07.04.2013 r.
II turniej - ,,3" i ,,2" 1.12.2012 r.
,,4" – 06.04.2013 r.
,,4" – 02.12.2012 r.
V turniej - ,,2" i,,3" -25,26.05.2013 r.
III turniej - ,,2" i ''3" – 02.02.2013 r.
,,4" -01.06.2013 r.
Terminy poszczególnych turniejów mogą ulec zmianom w przypadku zbieżności z innymi turniejami
organizowanymi przez MZPS oraz po ogłoszeniu oficjalnych terminarzy lig prowadzonych przez MZPS .
Informacje o wszelkich zmianach będą podawane na bieżąco.
4. Miejsce rozgrywek, wymiary boisk, wysokość siatki, wielkość piłek:
Sala gimnastyczna w Świnnej Porębie
boisko - 4,0 m szer. x 10m dł., wys. siatki - 200cm dla ,,2"
boisko - 4,0 m szer. x 14m dł., wys. siatki - 210cm dla ,,3"
boisko - 7,0 m szer. x 14m dł., wys. siatki - 215cm dla ,,4"
piłki meczowe - Molten(4,5) Przepisy gry - wg przepisów mini siatkówki PZPS
5. Ilościowy skład drużyn:
dwójki - 2 zawodniczki -zawodników + 1 rezerwowa/y
trójki - 3 zawodniczki -zawodników + 1 rezerwowa/y
czwórki- 4 zawodniczki -zawodników + 1 rezerwowa/y
6. Uczestnictwo w turnieju:
W turniejach startują zespoły zgłoszone do organizatora - termin zgłoszeń i osoba odpowiedzialna ukaże
się na stronie co najmniej 2 tygodnie przed turniejem.,
Każda drużyna posiada opiekuna, imienną listę uczestników z datą urodzin, stroje sportowe, buty halowe,
W rozgrywkach liczba zespołów będzie ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń ,jeden klub/szkoła może
wystawić max dwie drużyny. Powyższe kryteria dotyczą i chłopców i dziewczęta.
7. System przeprowadzenia rozgrywek:
O systemie przeprowadzenia rozgrywek zadecyduje ilość zgłoszonych zespołów.
Spotkania będą rozgrywane podczas jednego seta do25 pkt)
8. Nagrody- każdy turniej będzie nagradzany osobno -zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają darmowy kupon
na pizzę w restauracji Czartak, każdy zespół otrzyma pkty zgodnie z zajętymi miejscami, prowadzony będzie
ranking dla każdej drużyny ,w kolejnych turniejach drużyny będą przydzielane do grup wg rankingu,
dopuszczamy zmiany zawodników/czek w drużynach klubowych/szkolnych w kolejnych turniejach. Po ostatnim
turnieju najlepsi otrzymają pamiątkowe medale oraz cenne nagrody.

9.Postanowienia końcowe
Organizator zabezpiecza piłki do gry.
Za udział każdego dziecka w/w zawodach odpowiedzialność ponoszą opiekunowie ,trenerzy i rodzice.
Organizator nie ubezpiecza zawodników w/w zawodach od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe w trakcie trwania turniejów urazy i kontuzje.
Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników w/w zawodach podczas rozgrywek.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.
W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator
UKS ,,ZALEW'' Świnna Poręba

