Regulamin
Grand Prix I LO w siatkówce plażowej
Wakacje 2015

1. Zawody odbywać się będą w okresie wakacji na boiskach I LO w środy o godz. 1100
(1, 8, 15, 22, 29 lipca oraz 5, 12, 19 i 26 sierpnia). Jeżeli warunki atmosferyczne nie
pozwolą na rozegranie turnieju w wyznaczonym terminie zostanie on przeprowadzony
w najbliższy piątek po tym terminie.
2. Zawody będą przeprowadzone jeżeli zgłoszą się co najmniej 3 drużyny. Zgłoszenia
przyjmowane będą przed każdym turniejem do godz.1045.
3. W zawodach udział mogą brać wszyscy zainteresowani, niezależnie od przynależności
szkolno – klubowej. Dla uczniów i absolwentów I LO w Gorzowie Wlkp. będzie
prowadzona dodatkowa klasyfikacja GP.
4. Klasyfikacja będzie prowadzone indywidualnie (punkty otrzymuje każdy zawodnik).
W kolejnych turniejach można zmieniać składy drużyn.
5. System rozgrywania meczów będzie ustalany przed każdymi zawodami w zależności
od liczby zgłoszonych zespołów.
6. 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:
- lepszy (wyższy) stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych setów
we wszystkich rozegranych spotkaniach,
- lepszy (wyższy) stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych małych
punktów we wszystkich rozegranych setach,
- wynik bezpośredniego spotkania.
7. Punktacja do Grand Prix jest uzależniona od liczby zespołów biorących 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.
8. Przy równej liczbie punktów w klasyfikacji GP o miejscu zawodnika decyduje większa
liczba pierwszych i kolejno dalszych miejsc w turniejach.
9. 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.
10. Nagrody: Za pierwsze trzy miejsca w turnieju zawodnicy otrzymują medale. Zwycięzca
klasyfikacji Grand Prix otrzyma „Wiśniowy puchar lata”. Najlepsi zawodnicy
w klasyfikacji uczniów i absolwentów I LO otrzymają pamiątkowe puchary. Upominki
otrzymają zawodnicy, którzy wezmą udział w największej liczbie zawodów. Nagrody
w klasyfikacji Grand Prix i upominki zostaną wręczone po zakończeniu ostatniego
turnieju.
11. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
imprezy, imprez w przyszłych latach, organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób
przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych.
12. Aktualne wyniki i komunikaty dostępne będą na stronie internetowej MKS PUSZKIN.

