GRAND PRIX SOKÓŁKI
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
O PUCHAR BURMISTRZA SOKÓŁKI 2017

REGULAMIN
1. Organizatorzy:


Burmistrz Sokółki,



Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce,



UKS Mikolo w Sokółce,



Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki.

2. Cel imprezy:
Popularyzacja siatkówki plażowej wśród młodzieży z Gminy Sokółka.

3. Termin:
Turnieje dziewcząt:
-6.07.2017 r.
-26.07.2017 r.
-1.08.2017 r.
-4.08.2017 r. – finał.
Turnieje chłopców:
-30.06.2017 r.
-7.07.2017 r.
-25.07.2017 r.
-3.08.2017 r. – finał.
Turnieje „Mixtów” – drużyna składa się z jednego chłopca i jednej dziewczyny:
-4.07.2017 r.
-28.07.2017 r.

4. Miejsce:
Boiska do siatkówki plażowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce, ul. Wodna 20.

5. Uczestnicy:
Chłopcy i dziewczęta z roczników 2001 i młodsi.

6. Zgłoszenia:


Zapisy prowadzone będą w biurze zawodów w godzinach 9:15 – 9:45.
Zawodnicy i zawodniczki przed przystąpieniem do zawodów muszą okazać pisemną zgodę
rodzica na udział w turnieju.



W ostatnich (finałowych) turniejach prawo startu ma 8 najlepszych zespołów z rankingu
Grand Prix Sokółki w Siatkówce Plażowej o Puchar Burmistrza Sokółki dziewcząt
4.08.2017 r. oraz chłopców 3.08.2017 r.

7. System rozgrywek:


W turniejach biorą udział drużyny dwuosobowe.



System rozgrywek wybierają organizatorzy po zakończeniu zapisów.

8. Organizator zapewnia:


Obsługę techniczną,



Piłki,

9. Punktacja rankingowa:


W pierwszych trzech turniejach obowiązywać będzie następująca punktacja:

I – 20 pkt.
II – 15 pkt.
III – 12 pkt.
IV – 9 pkt.
V – 7 pkt.
VI – 5 pkt.
VII - 3 pkt.
VIII – 1 pkt.


W ostatnim turnieju przyznana zostanie podwójna pula punktów:

I – 40 pkt.
II – 30 pkt.
III – 24 pkt.
IV – 18 pkt.
V – 14 pkt.
VI – 10 pkt.
VII - 6 pkt.
VIII – 2 pkt.


Prowadzone będą oddzielne rankingi dziewcząt i oddzielne chłopców.



Za udział w turniejach mixtów zawodnicy i zawodniczki otrzymują połowę punktów do
rankingu Grand Prix chłopców o raz dziewcząt.

10. Nagrody:


W każdym z turniejów na najlepszych zawodników i zawodniczki czekają medale. Po
rozegraniu wszystkich turniejów najlepsi zawodnicy i zawodniczki z rankingów Grand Prix
Sokółki w Siatkówce Plażowej Chłopców o Puchar Burmistrza Sokółki otrzymają puchary
oraz upominki.

11. Postanowienia końcowe:


Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu
i Rekreacji w Sokółce.



Sytuacje nieobjęte powyższym regulaminem rozstrzyga organizator.

obiektów Ośrodka Sportu

