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REGULAMIN
XXIII Mistrzostwa Polski Old Boyów w piłce siatkowej
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XXIII MISTRZOSTWA POLSKI OLDBOYÓW W PIŁCE SIATKOWEJ
im. Wojciecha Zielińskiego
15-17 czerwca 2018, Kędzierzyn-Koźle
1. ORGANIZATOR
Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A.
ul. Bagno 2, 00-112, Warszawa
tel. 22 253 11 11, fax. 22 253 63 63
Patronat: Polski Związek Piłki Siatkowej

2. TERMIN I MIEJSCE
15 – 17 czerwca 2018 Kędzierzyn-Koźle
Hala Azoty, ul. Mostowa 1 A
3. Mistrzostwa Polski rozgrywana są raz w roku, systemem turniejowym.
4. Zespół, który zajmuje pierwsze miejsce otrzymuje tytuł „Mistrza Polski Old Boyów w piłce
siatkowej” w danej kategorii wiekowej.
5. Mecze będą rozgrywane zgodnie z „Przepisami gry w piłkę siatkową”.
6. Spotkania będą grane do dwóch wygranych setów, w przypadku wyniku 1: 1, seta

decydującego gra się do15 punktów (z przewagą 2 punktów).
W rozgrywkach grupowych zespół wygrywający mecz otrzymuje za zwycięstwo 2
punkty, zespół przegrywający mecz otrzymuje 1 punkt, za walkower zespół otrzymuję 0
punktów. Kolejność drużyn w tabeli ustalana jest według:
a) większej liczby zdobytych punktów meczowych;
b) większego ilorazu setów wygranych do przegranych;
c) większego ilorazu małych punktów zdobytych do straconych;
d), jeżeli pomimo zastosowania reguł określonych w podpunktach a), b) i c) nie można ustalić
kolejności, o wyższym miejscu w tabeli decydują wyniki meczów pomiędzy
zainteresowanymi drużynami.
7. Mecze dla kategorii wiekowych powyżej 50 lat i starszych będą rozgrywane na siatce o
wysokości 238 cm.
8. LOSOWANIE GRUP
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29 maja 2018 roku,
godz. 11.00 - losowanie grup ORLEN Mistrzostwa Polski Oldboy’ów w piłce siatkowej (w
internecie) www.plusliga.pl oraz www.oldboysvolleyballcup.pl

PROGRAM
15.06.2018 (piątek)
odprawa techniczna – godzina zostanie podana po terminie przyjmowania zgłoszeń
uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Old Boyów w piłce siatkowej* do potwierdzenia
rozpoczęcie meczów – godzina zostanie podana po terminie przyjmowania zgłoszeń

16.06.2018 (sobota)
godziny meczów zostaną podane po Losowaniu
17.06.2018 (niedziela)
godziny meczów zgodnie z programem
około godz. 15.30 zakończenie zawodów

9. UCZESTNICTWO
9.1. Zawody zostaną rozegrane w 6 (sześciu) kategoriach wiekowych:
9.1.1.

powyżej 35 lat (rok urodzenia 1983 i starsi)

9.1.2.

powyżej 40 lat (rok urodzenia 1978 i starsi)

9.1.3.

powyżej 45 lat (rok urodzenia 1973 i starsi)

9.1.4.

powyżej 50 lat (rok urodzenia 1968 i starsi)

9.1.5.

powyżej 55 lat (rok urodzenia 1963 i starsi)

9.1.6.

powyżej 60 lat (rok urodzenia 1958 i starsi)

9.2. O zakwalifikowaniu do danej grupy wiekowej decyduje rok urodzenia.
9.3. Warunkiem utworzenia danej kategorii wiekowej jest zgłoszenie, co najmniej 4 drużyn.
9.4. Zawodnicy startujący w zawodach muszą podpisać oświadczenie o grze na własną
odpowiedzialność. Oświadczenie z poświadczeniem autentyczności podpisów zawodników
przez kierownika drużyny (wzór dokumentu do pobrania) musi być dostarczone na odprawie
technicznej. Brak oświadczenia skutkuje nie dopuszczeniem do udziału w zawodach.
Zawodnicy grający w turnieju muszą posiadać jednakowe, ponumerowane (zgodnie z
przepisami) stroje sportowe.
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9.5. Zawodnicy biorący udział w Mistrzostwach Polski Old Boyów mogą reprezentować barwy
tylko jednego zespołu.
9.6. W Mistrzostwach Polski Old Boyów dopuszcza się udział dwóch zagranicznych
zawodników na drużynę.

10. ZGŁOSZENIA
10.1. Formularze zgłoszeniowe opublikowane są na stronie internetowej

www.oldboysvolleyballcup.pl Termin przesyłania zgłoszeń mija 25.05.2018 do godz.
24.00.
10.2. Zgłoszenie do turnieju powinno zawierać:
10.2.1. nazwę zespołu, składającą się z maksymalnie trzech wyrazów, w tym nazwa
miejscowości
10.2.2. imienną listę zawodników z dokładną datą urodzenia. (W skład drużyny wchodzi
max. 14 zawodników + trener + kierownik drużyny).
10.2.3. dokładny adres, telefon oraz adres e-mail osoby ,,kontaktowej” (kierownika
zespołu),
10.2.4. dane do faktury (osoba fizyczna/firma)
10.2.5. potwierdzenie przelewu opłaty za wpisowe
/w wersji elektronicznej wysyłamy do organizatora zawodów z nazwą drużyny
oraz kategorii/
10.3. Wpisowe za udział w turnieju pobierana jest opłata w wysokości: 861,00 zł brutto

(700 złotych netto), kwota dotyczy zgłoszonej drużyny.
10.4. Wpłaty należy dokonać na konto Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej S.A.:
BGŻ S.A. F. Nr 1, I Oddział w Warszawie 51 2030 0045 1110 0000 0029 3000
10.5. Termin zgłoszeń upływa:

25-05-2018. Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
11. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do:
- podziału na grupy eliminacyjne
- rozstrzygania spraw spornych nieobjętych niniejszym regulaminem

Komitet Organizacyjny
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