Stowarzyszenie „Otwarte Mistrzostwa Wrocławia”
NIP: 894 284 69 36, REGON: 020180908, KRS: 0000243702
51-612 Wrocław, Al. I. J. Paderewskiego 35, biuro@omw.wroc.pl , www.omw.wroc.pl

REGULAMIN
28. Otwartych Mistrzostw Wrocławia w siatkówce
im. Ryszarda Płockiego
I. Organizator:
1. Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie „Otwarte Mistrzostwa Wrocławia”.
2. Z ramienia Stowarzyszenia OMW zawodami kieruje Mieczysław Szynkarowski
tel. 604 607 802, e-mail: biuro@omw.wroc.pl
II. Miejsce i termin:
1. Zawody odbywają się w hali sportowej przy SP 50, ul. Czeska 38 we Wrocławiu.
2. Zawody odbędą się zgodnie z wyznaczonym terminarzem. Zmiany w terminarzu możliwe są w
związku z działaniem siły wyższej oraz czynników niezależnych od ogranizatora.
3. Terminarz zostanie opublikowany na około 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.
III. Uczestnictwo:
1. Przed przystąpieniem do rozgrywek każda drużyna zobowiązana jest do wpłacenia kaucji
w wysokości 400 zł na konto bankowe Stowarzyszenia OMW w Banku Credit Agricole
o numerze: 17 1940 1076 3156 8791 0001 0000. W tytule przelewu należy koniecznie podać
imię, nazwisko wpłacającego oraz SIATKÓWKA + nazwa drużyny za jaką wpłata jest
dokonywana.
2. W przypadku gdy:
a) zespół odda 1 walkower,
b) zespół przed, w trakcie lub po meczu dopuści się niesportowego zachowania,
c) niestosowania się przez zawodnika lub zespół do niniejszego regulaminu,
d) zawodnik zespołu uszkodzi sprzęt szkolny lub organizatora (dodatkowo zawodnik
będzie musiał pokryć koszt naprawy lub zakupu nowego zastępczego sprzętu)
zwracana jest 1/2 kaucji. Po powtórzeniu się sytuacji opisanej powyżej kaucja przepada
a zespół usuwany jest z rozgrywek. Ewentualne zwroty kaucji odbędą się po zakończeniu OMW.
3. Przed pierwszym swoim spotkaniem zespół musi dostarczyć organizatorowi listę
zawodników. Lista musi zawierać podpisy każdego zawodnika. Brak listy lub podpisów
zawodników oznacza oddanie meczu walkowerem.
4. Zawodnik może startować tylko w jednej drużynie w danej lidze w trakcie rozgrywek.
5. Zawodnik może startować w różnych ligach w trakcie rozgrywek.
6. Sprawdzenie tożsamości zawodników może odbywać się tylko przed meczem na wniosek
zespołu przeciwnego lub organizatora. Każdy zawodnik ma wtedy obowiązek podejść do stolika
ze swoim dokumentem tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, dowód osobisty, paszport, itp.).
W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość i braku zdjęcia zawodnika na
podstronie jego zespołu, zawodnik zostaje niedopuszczony do gry.
7. W trakcie rozgrywek nie ma możliwości zmiany zespołu.
8. Drużyny zobowiązane są do grania w jednolitych strojach z numerami na koszulkach –
wyjątek libero.
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IV. ZESPÓŁ
1. W skład zespołu może wchodzić maksymalnie 20 osób.
2. W zespołach uczestniczących w ligach męskich mogą grać kobiety. Panowie nie mogą grać
w ligach kobiecych.
3. Organizator udostępni każdemu zespołowi podstronę na stronie www.siatkowka.omw.wroc.pl
w celu umieszczenia tam informacji o swoim składzie, osiągnięciach, sponsorach itp. Ważne:
a) Informacje na stronie będą zamieszczane bezpłatnie przez administratora strony OMW.
Zespoły mogą też przesyłać zdjęcia swoich zawodników (wykonane w dniu zawodów po
sprawdzeniu tożsamości).
b) Za treści informacji opublikowanych na podstronach odpowiadają kapitanowie
zespołów - tzn. mają prawo i wszystkie zgody do przesłanych informacji i zdjęć
(szczególnie zgodę na opublikowanie wizerunku zawodników).
c) Jeśli zawodnik podczas sprawdzania tożsamości przed meczem, nie będzie posiadać
dokumentu ze zdjęciem dopuszcza się potwierdzenie tożsamości na stronie zespołu OMW.
V. Przebieg rywalizacji:
1. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn i ustalany jest przez
organizatora, ilość zespołów ograniczona do: ligi kobiece 20 zespołów, ligi męskie 38 zespołów.
2. W rozgrywkach obowiązują przepisy PZPS (za wyjątkiem zmian wprowadzonych w niniejszym
regulaminie przez organizatora).
3. Obowiązuje skład drużyny podany na pierwszym meczu rozgrywek.
4. Jeżeli w ciągu 5 minut od wyznaczonego terminu nie stawi się na boisko 6 zawodników drużyna przegrywa mecz walkowerem.
5. Jeżeli po rozpoczęciu spotkania zawodnik odniesie kontuzję a drużyna nie posiada
rezerwowego, to dopuszczalne jest zakończenie spotkania w niepełnym składzie.
6. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 25 punktów (2 pkt przewagi),
ewentualny trzeci, decydujący set do 15 pkt (2 pkt przewagi), za wyjątkiem półfinałów i finałów
I ligi i mężczyzn (mecz do 3 wygranych setów do 25 pkt, tie-break do 15 pkt + 2 pkt przewagi).
7. Za wygrany mecz 2:0 drużyna otrzymuje 3 pkt, za wygrany mecz 2:1 drużyna otrzymuje
2 pkt, za przegrany mecz 1:2 drużyna otrzymuje 1pkt, za przegrany 0:2 drużyna otrzymuje
0pkt, za walkower -1 pkt. Gdy zespół zostaje wycofany z rozgrywek (np. 2 walkowery) wszystkie
wyniki meczów, przez niego rozegranych, są usuwane z tabel za wyjątkiem zespołu, który został
ukarany za sytuację opisaną w pkt III/2.
8. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów o kolejności
miejsc w tabeli decydują kolejno:
a) wyniki meczów pomiędzy drużynami bezpośrednio zainteresowanymi (punkty, różnica
setów, różnica małych pkt),
b) różnica setów (małych pkt) w całym turnieju.
9. Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki.
11.Organizator zapewnia przebieralnie. Za wszelkie rzeczy w nich pozostawione organizator
i właściciel obiektu nie odpowiadają.
VI. Nagrody:
1. Najlepsze zespoły męskie i żeńskie otrzymują:
a) dyplomy – dla 4 zespołów,
b) puchary – dla 4 zespołów,
c) medale – dla 3 zespołów,
d) nagrody rzeczowe – dla 3 najlepszych zespołów.
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2. Nagrody a-c finansowane są z dotacji gminy Wrocław.
3. Nagroda d będzie stanowiła bon towarowy sfinansowany z potrąconych kaucji. Wartości
bonów będą odpowiednio: min. 18 % dla mistrza OMW, min. 12% dla wicemistrza OMW, min.
7% dla drugiego wicemistrza OMW.
VII. Zmiana terminu meczu:
1. Organizator ma prawo do zmiany terminu (daty, godziny) oraz miejsca rozgrywania meczu
o ile skutecznie powiadomi o tym fakcie zespoły, których zmiana dotyczy z minimalnie
7 dniowym wyprzedzeniem. Jeśli zespołowi powyższej opisana zmiana nie odpowiada ma prawo
do zmiany terminu zgodnie z punktem VII ppkt 2-3.
2. Dopuszcza się zmiany terminów rozgrywania meczów przez drużyny jeżeli:


Informacja o zmianie terminu rozgrywania meczu zostanie przekazana organizatorowi
na 5 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Informacja ma zostać wysłana
na biuro@omw.wroc.pl i zawierać zgodę przeciwników, nowy termin meczu oraz
zapewnienie o posiadaniu miejsca do rozegrania i obsady sędziowskiej.



Przekładany mecz musi odbyć się przed zakończeniem danej kolejki spotkań.



Zespół chcący przełożyć termin meczu musi uzyskać zgodę drużyny przeciwnej oraz na
własny koszt zapewnić miejsce rozegrania meczu.

3. Oba zespoły muszą poinformować e-mailowo organizatora o wyniku meczu najpóźniej przed
rozpoczęciem się pierwszego meczu danej kolejki.
4. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z ww. wymogów drużyny muszą stawić się
w planowanym przez organizatora terminie. Zabrania się przekładania meczów 2 ostatnich
kolejek rozgrywek. Obowiązuje limit 4 zmian terminów na zespół na cały cykl 28. OMW.
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Opiekunowie (kapitanowie) zespołów wyrażają zgodę na przekazanie przez organizatora
danych kontaktowych przedstawicielom innych zespołów.
2. Gospodarze (drużyny wymieniane jako pierwsze w terminarzu) w pierwszych meczach
zobowiązani są do rozwieszenia siatki a w ostatnich meczach do jej zdjęcia.
3. W sytuacjach spornych decyduje przedstawiciel organizatora obecny w czasie zawodów –
w sytuacjach nadzwyczajnych przedstawiciel konsultuje sytuację z Zarządem Stowarzyszenia.
4. Zgłaszając się do 28. OMW w siatkówce im. Ryszarda Płockiego zawodnicy wyrażają zgodę
na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestników, w tym
na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie
drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji
i ankiet dotyczących organizowanych obecnie i w przyszłości zawodów przez organizatorów
28. OMW w siatkówce im. Ryszarda Płockiego.
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