Regulamin zawodów o Mistrzostwo Województwa
Podkarpackiego Klima Cup 2019 w siatkówce
plażowej mężczyzn
1. Postanowienia ogólne
1.1 Rozgrywki prowadzone będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową. Turnieje rozgrywane są systemem
brazylijskim do dwóch wygranych setów
1.2 Jeśli warunki atmosferyczne będą bardzo niekorzystne (np. długotrwały ulewny deszcz) organizator może
odwołać turniej o czym poinformuje w przeddzień na stronie internetowej www.impuls.blazowa.net oraz na
profilu Facebook.
1.3 Zawody odbywają się w ciągu dwóch dni.
1.4 W turnieju organizowanym w ramach Mistrzostw Podkarpacia w siatkówce plażowej mężczyzn mogą
uczestniczyć zawodnicy posiadający licencję PWZPS lub licencję PZPS, ważne badania lekarskie lub oświadczenie o
stanie zdrowia zawodnika podpisane przez zainteresowanego.
1.5 Wpisowe na turniej wynosi 20 PLN od pary płatne podczas weryfikacji u sędziego głównego zawodów.
2. Miejsce Zawodów - obiekty IMPULS STOWARZYSZENIA ROZWOJU I PROMOCJI GMINY BŁAŻOWA, plac im. Ks.
Adolfa Kowala 3, 36-030 Błażowa.
2.1 Zgłoszenie par (z podaniem nazwiska i imienia oraz klubu) do zawodów wojewódzkich mężczyzn odbywa się za
pomocą e-maila na adres: stsblazowa@gmail.com do dnia 18 lipca 2019. Po tym terminie zgłoszenia nie będą
przyjmowane.
2.2 Maksymalnie 21 par może wziąć udział w turnieju. Zgłoszenia przyjmowane zgodnie z p. 2.1 do wyczerpania
miejsc- liczy się kolejność zgłoszeń weryfikowana na podstawie daty i godziny odebrania wiadomości e-mail.
2.3 Zawody mistrzowskie odbędą się 20/21 lipca 2019 r. w Błażowej Plac- ks. Adolfa Kowala 3
2.4 Rozpoczęcie zawodów 20.07.2019 r. planowane jest na godz. 9.30. Weryfikacja zespołów od godz. 9.00-9.20.
Losowane 9.25.
2.5 Dla pierwszych czterech zespołów przewidziane są dyplomy oraz nagrody pieniężne za zajęcie:
- I miejsca 1000 PLN dla zespołu
- II miejsca 700 PLN dla zespołu
- III miejsca 500 PLN dla zespołu
- IV miejsca 300 PLN dla zespołu
2.6 W sprawach nie ujętych w regulaminie rozstrzygać będzie organizator wraz z sędzią głównym.
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