
 

Regulamin 
 

II Międzywojewódzkie Zawody w Speed-ballu 

 

 

 

1.Termin i Miejsce 

22.04.2018 

Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe 

Szkolna 43, 32-410 Dobczyce 

 

2. Organizator 

Stowarzyszenie Sportownia 

 

3. Kategorie wiekowe 

- Turniej Młodzików (rocznik 2004 i młodsze; z podziałem na Chłopcy i Dziewczęta) 

-Super solo (30 sekund w każdej pozycji) 

Na podstawie wyników w konkurencji super-solo zawodnicy zostają przyporządkowani do 

grup w grze singlowej.  

-Gra singlowa do 7 punktów do dwóch wygranych setów 

Półfinały i finały gry singlowej do 10 punktów do dwóch wygranych setów 

 

- Turniej Juniorów (rocznik 1998 - 2003; z podziałem na Chłopcy i Dziewczęta) 

-Super solo (1 minuta w każdej pozycji)  

Na podstawie wyników w konkurencji super-solo zawodnicy zostają przyporządkowani do 

grup w grze singlowej.  

-Gra singlowa do 7 punktów do dwóch wygranych setów 

Półfinały i finały gry singlowej do 10 punktów do dwóch wygranych setów 

 

Turnieje dedykowane zaawansowanym zawodnikom 

- Turniej OPEN  

-Super solo (1 minuta w każdej pozycji)  

W turnieju nie obowiązuje limit wiekowy. Turniej dedykowany jest zawodnikom   

z progiem punktowym min. 370 w kategorii męskiej oraz min. 360 w kategorii żeńskiej. 

 

- Turniej DEBEL MIX (dziewczyna-chłopak) 

Reprezentacje poszczególnych klubów mogą wystawić do turnieju maksymalnie 2 pary zawodników  

Turniej dedykowany jest dla zawodników powyżej 13 roku życia (bez udziału trenerów klubów) 

   

4. Ramowy Program 

Niedziela 

08:00 Otwarcie drzwi 

08:10 Start rejestracji zawodników 

09:00 Oficjalne otwarcie zawodów 

09:15 Super solo U14 

09:45 Super solo U18 

10:00 Super solo Open 

10:30 Mecze Debel MIX 

11:00 Mecze singlowe o wyjście z grup 

12:00 Obiad U18 + organizatorzy i trenerzy grup 



13:00 Obiad U14 + organizatorzy i trenerzy grup 

14:00 Mecze singlowe U14 i U18 

18:00 Dekoracja i zakończenie 

 

Biuro zawodów wydające pakiety startowe otwarte będzie 22.04.2018 (niedziela) w sali w której 

odbywać będą się zawody od 8:10 do 9:00. Wówczas każdy zawodnik powinien zgłosić się po odbiór 

swojego pakietu startowego w obecności Opiekuna. 

 

Zawody rozpoczynają się w niedzielę (22.04.2018) o godzinie 9.00. W przypadku spóźniania 

zawodnik nie będzie dopuszczony do turnieju. 

 

5. Warunki uczestnictwa 

- Zawody przeprowadzane zgodnie z przepisami gry speed-ball do wglądu na stronie https://speed-

ball.pl/#zasady oraz w trakcie zawodów do wglądu u sędziego głównego 

- zawody rozgrywane na certyfikowanych statywach marki worldspeedball.eu. Organizator 

zapewnia w pełni wyposażone korty wraz z piłeczkami. 

- Każdy zawodnik powinien mieć swoją rakietę. Za wyposażenie zawodników w rakietki 

odpowiadają zawodnicy i ich opiekunowie. Zawodnik, który nie będzie posiadać własnych rakiet 

przed rozpoczęciem meczu, zostanie zdyskwalifikowany. 

- Każdy zawodnik bierze udział w minimum 2 konkurencjach w swojej kategorii wiekowej. 

- Pełnoletni zawodnicy przedstawiają organizatorom oświadczenie dotyczące stanu zdrowia i 

udziału w zawodach na własną odpowiedzialność. 

- Zawodnicy niepełnoletni przedstawiają zgodę rodziców na udział w zawodach. Zgody będą 

zbierane w biurze zawodów w niedziele 22.04.2018 przed rozpoczęciem zawodów. Brak podpisanej 

zgody rodzica skutkuje niedopuszczaniem zawodnika do turnieju. 

- Uczestnik zawodów wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie oraz publikację swojego 

wizerunku na nośnikach i źródłach papierowych oraz cyfrowych dla celów promocyjnych. 

- Wszelkie kwestie sporne podczas Zawodów nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja 

w składzie: Zbigniew Bizoń, Izabela Janczak-Bizoń, Tomasz Bizoń 

-  Zgłoszenie zawodniczki/ka do zawodów oznacza akceptację niniejszego Regulaminu 

- Zawodnik ma prawo wziąć udział w Turniejach jeśli został zgłoszony do zawodów za pomocą 

formularza zgłoszeniowego przesłanego przez Organizatorów. 

- W przypadku kontuzji zawodnika i braku zdolności do gry następuje zwycięstwo przeciwnika.  

 

6. Zgłoszenia do zawodów 

- Zawodnicy dokonują zgłoszenia do zawodów wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony 

na stronie https://goo.gl/forms/qjfgUnhStJwCeMuz1 

- OSTATECZNY termin zgłoszeń upływa w sobotę 07.04.2018 do godziny 22:00 

- Opłata startowa wynosi 30 zł od zawodnika w każdej kategorii wiekowej.  

Opłaty startowe zbiera Opiekun od zawodników. Zebraną kwotę Opiekun wpłaca do biura 

zawodów.  

- Opłata startowa pokrywa: start w zawodach, obiad, wodę do picia na zawodach. 

 

7. Nagrody 

- Miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej: medale, puchary, dyplomy 

- Każdy uczestnik otrzymuje dyplom za uczestnictwo. 

 

8. Informacje dodatkowe 

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy prywatne zawodników pozostawione bez 

nadzoru w trakcie Zawodów. 

 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu.  


