Regulamin
Grand Prix I LO w siatkówce plażowej
o „Wiśniowy puchar lata” – Wakacje 2011
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Zawody odbywać się będą w okresie wakacji na boiskach I LO w środy o godz. 1130
(29 czerwca, 6, 13, 20 i 27 lipca oraz 3, 10, 17 i 24 i 31 sierpnia). Jeżeli warunki
atmosferyczne nie pozwolą na rozegranie (dokończenie) turnieju w wyznaczonym
terminie zostanie on przeprowadzony (dokończony) w najbliższy piątek po tym
terminie. O odwołaniu (przerwaniu) decyduje nauczyciel prowadzący zawody.
Godzina rozpoczęcia ostatniego turnieju (31 VIII) może ulec zmianie.
Zawody będą przeprowadzone jeżeli zgłoszą się co najmniej 3 drużyny. Zgłoszenia
przyjmowane będą przed każdym turniejem w godz. 11-1130.
W zawodach udział mogą brać wszyscy zainteresowani, niezależnie od przynależności
szkolno – klubowej.
We współzawodnictwie Grand Prix będą uwzględniani tylko uczniowie i absolwenci
I LO w Gorzowie Wlkp.
Klasyfikacja będzie prowadzone indywidualnie (punkty otrzymuje zawodnik a nie
drużyna). W kolejnych turniejach można zmieniać składy drużyn.
System rozgrywania turnieju będzie uzależniony od liczby zgłoszonych zespołów
i ustalany przez prowadzącego nauczyciela przed każdymi zawodami..
Przy zawodach rozgrywanych systemem każdy z każdym o kolejności zespołów
decyduje większa liczba zdobytych punktów (zwycięstwo 2, przegrana – 1). Przy
równej liczbie punktów o miejscu drużyny decyduje:
a. Przy dwóch zespołach - wynik bezpośredniego meczu,
b. przy większej liczbie zespołów - w kolejności:
- lepszy (wyższy) stosunek setów – wygranych do przegranych pomiędzy
zainteresowanymi zespołami,
- lepszy (wyższy) stosunek małych punktów – zdobytych do straconych pomiędzy
zainteresowanymi zespołami
- lepszy (wyższy) stosunek setów – wygranych do przegranych pomiędzy
wszystkimi zespołami,
- lepszy (wyższy) stosunek małych punktów – zdobytych do straconych pomiędzy
wszystkimi zespołami
- jeżeli w wyniku któregoś z powyższych kryteriów liczba zespołów z równą
liczbą punktów zmniejszy się do dwóch – o kolejności decyduje wynik
bezpośredniego spotkania
Punktacja do Grand Prix jest uzależniona od liczby zespołów biorących udział
w turnieju. Zawodnik za zajęcie I miejsca otrzymuje tyle punktów ile zespołów bierze
udział w turnieju. Za kolejne miejsca – o 1 punkt mniej za każde miejsce. Jeżeli liczba
zespołów będzie równa lub większa niż 10 to za I miejsce – 10 pkt., II miejsce – 9 pkt.,
III miejsce – 8 pkt, …, X i kolejne miejsca – 1 pkt.
Przy równej liczbie punktów w klasyfikacji GP o miejscu zawodnika decyduje większa
liczba pierwszych i kolejno dalszych miejsc w turniejach.
Zespoły biorące udział w turnieju mają obowiązek pozostać do końca zawodów.
Zawodnicy którzy nie ukończą turnieju (drużyna przegra mecz walkowerem z powodu
braku zawodnika lub zawodników) nie otrzymają punktów należnych za miejsce w tym
turnieju, a zawodnik, który nie dokończył zawodów, będzie ukarany utratą 3 pkt
w klasyfikacji GP
Nagrody: Na zakończenie każdego turnieju najlepsi zawodnicy otrzymają medale.
W klasyfikacji Grand Prix I LO (po 10 turniejach) najlepsi zawodnicy (miejsca I – III)
otrzymają „Wiśniowe puchary lata”, a zawodnicy, którzy wezmą udział w największej
liczbie zawodów otrzymają pamiątkowe koszulki. Nagrody te zostaną wręczone po
ostatnim turnieju 31 sierpnia 2011 r.
Aktualne wyniki i komunikaty dostępne będą na stronie internetowej
www.zso1.edu.gorzow.pl

