Regulamin i plan zawodów dla
Turnieju Charytatywnego w Osieku
28 listopada 2021r. godz. 9:00
Zapisy pod nr 730 618 189
Drużyny 6 osobowe
Wpisowe: 120 zł od drużyny
1. 8 Drużyn = 2 grupy po 4 zespoły (w grupie każdy z każdym). W każdej
drużynie muszą znajdować się 2 kobiety lub dwóch panów 50+.
2. Mecz grupowy to mecz składający się z dwóch setów do 15 pkt.
3. Wynik 2 do 0 daje 3pkt dla drużyny wygranej 0 dla przegranej
4. Wynik 1 do 1 przy lepszym bilansie małych punktów 2 pkt dla drużyny z
lepszym bilansem 1 pkt dla drużyny z gorszym bilansem
5. Wynik 1 do 1 z tym samym bilansem punktowym - każda z drużyn
otrzymuje 1,5pkt
6. O kolejności w grupie decyduje ilość zdobytych punktów przyznawanych
za mecz, później bilans punktów zdobytych do punktów straconych na
podstawie całej grupy – wszystkich drużyn. W dalszej kolejności mecz
bezpośredni między zainteresowanymi (jeśli dotyczy 2 zespołów). W
przypadku większej ilości zespołów z tą samą ilością punktów
sporządzona zostanie mała tabela i liczone będą punkty za mecze główne
między zainteresowanymi. Jeśli nie da to rozstrzygnięcia to później brany
będzie pod uwagę bilans punktów zdobytych do punktów straconych
zainteresowanych drużyn.
7. Kolejność meczy:
Faza grupowa naprzemiennie Grupa A Grupa B – 2 sety do 15 pkt 3-4 ,
1-2, 1-4, 2-3, 1-3,4-2
Mecz o 7 miejsce - drużyny z 4 miejsc w grupie - 1set do 15
Mecz o 5 miejsce - drużyny z 3 miejsc w grupie- 1 set do 15
1 półfinał 1A – 2B do 2 wygranych setów do 15 i ewentualny tie-break
do 15 pkt
2 półfinał 1B – 2A do 2 wygranych setów do 15 i ewentualny tie-break
do 15 pkt

Mecz o 3 miejsce (przegrani półfinałów) do 2 wygranych setów do 15
Finał (wygrani półfinałów) do 2 wygranych setów do 25
Ceremonia zakończenia
8. Faza pucharowa o miejsca od 5 do 8: grany - 1 złoty set do 15 pkt – 4A4B I 3A-3B
Dwa półfinały 1A-2B oraz 1B-2A
Półfinał do dwóch wygranych setów do 15 pkt ewentualny tie-break do 1
5
Mecz o 3 miejsce do dwóch wygranych setów do 15 tie break do 15pkt
Finał - mecz do dwóch wygranych setów do 25 pkt tie-break do 15 pkt.
9. Mecze rozgrywane są na boisku o wymiarach 9m na 9m plus antenki
ograniczające na szerokości siatkę 9m. Siatka na wysokości 2,35 m .
Piłkę do gry wyznacza organizator.
10.Rozgrzewka indywidualna na terenie wokół boiska by nie przeszkadzać
drużynom grającym .
11.Prosimy o pilnowanie swoich meczy by nie było zbyt dużego opóźniania
rozpoczęcia pojedynku
12.Sytuacje sporne rozstrzyga Organizator oraz główny Sędzia zawodów.

