REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
DZIEWCZĄT – KATEGORIA MŁODZIEŻ
„ MAZOVIA CUP 2019”
Cel .

popularyzacja sportu w regionie

Termin.

23 luty 2019 ( sobota ) godzina rozpoczęcia zawodów 10.00 , zgłoszenia do
9.30
zakończenie zawodów około godziny 14. 15

Miejsce.

Hala widowiskowo – sportowa GOS ul. Żółwińska 41 przy Liceum
Ogólnokształcącym

Uczestnictwo. Maksymalnie 14-sto osobowe zespoły złożone uczennic ( rocz.2003-2004-2005)
Każda Gmina wystawia jeden zespół , gospodarze ( Nadarzyn ) ma prawo do
wystawienia dwóch zespołów
System gier. Zespoły zostaną podzielone na dwie grupy po 4 drużyny , w których grać się będzie
„ każdy z każdym „ do dwóch wygranych setów każdy do 25 punktów ,
ewentualny trzeci decydujący set do 15 punktów. Zespoły , które w swoich
grupach zajmą 4 miejsce zostaną sklasyfikowane na miejscach 7-8, ekipy z trzecich
miejsc w grupach zagrają o miejsce 5 , a z drugich miejsc o trzecie miejsce w
turnieju .Zwycięzcy grup zagrają o pierwsze miejsce .
Warunki gry. Turniej zostanie rozegrany na trzech pełnowymiarowych boiskach w hali przy ul
Żółwińskiej 41 według przepisów PZPS.
Drużyny zobowiązane są do posiadania własnych piłek
rozgrzewkowych oraz przewidzianych przepisami gry strojów i obuwia
sportowego.
Nagrody.

Za miejsca I-III puchary i medale , za miejsca I-VIII dyplomy , statuetki dla
najlepszej zawodniczki :rozgrywającej , atakującej i MVP turnieju.

.
Dla zespołów za miejsca I-III nagrody rzeczowe i dla wszystkich uczestników
turnieju - upominki
Zgłoszenie:

Powinno obejmować : nazwę gminy i nazwę zespołu , skład imienny drużyny ,
nazwisko opiekuna , ewentualną liczbę osób towarzyszących drużynie . Zgłoszenie
należy przesłać e-mailem : wieslawiwaniuk@interia.pl , lub faksem 022 7399018
w terminie do 19 lutego 2019 roku.
Ewentualne pytania można kierować do Wiesława Iwaniuka 501-181-072.
Organizator

Harmonogram zawodów
przyjazd ekip

do 9.30

gry eliminacyjne w grupach

10.00 – 13.30

kolejność gier : 1-4 , 2-3 , 1-3 , 2-4 , 1-2 , 3-4
gry o miejsca - 13.30 - 14.15
Uroczyste zakończenie zawodów

14.15

Poczęstunek dla zaproszonych gości sala konferencyjna w Hali Widowiskowo – Sportowej
ul.Żółwińska 41 w Nadarzynie godz. 13.00 - 14.30
Organizator zapewnia wodę i kanapki dla uczestników . Dodatkowo na Hali Sportowej przy ulicy
Żółwińskiej czynny będzie barek z możliwością zakupu napojów i wyżywienia.

Organizatorzy

