Regulamin

III Mistrzostw Polski w Speed-ball – Kraków 2018
oraz

Kwalifikacji do Mistrzostw Świata – Kuwejt 2018
1.Termin i Miejsce
22-23.09.2018
Hala Sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Krakowie
Aleksandry 17
30-837 Kraków
2. Organizator:
Federacja Speed-ball Polska
3. Kategorie wiekowe
- Turniej U14 (rocznik 2004 i młodsze; z podziałem na Chłopcy i Dziewczęta)
- Turniej U18 (rocznik 2000 i młodsze; z podziałem na Chłopcy i Dziewczęta)
- Turniej OPEN (mężczyźni, kobiety bez ograniczeń wiekowych)
4. Program

Sobota
08:00
08:10
09:00
09:30
09:45
10:15
10:45
11:30
12:00
13:00
13:30
15:00
18:00

Niedziela

Otwarcie drzwi
Rejestracja zawodników
Otwarcie Mistrzostw
Rozgrzewki
Super-solo U18
Super- solo U14
Super-solo OPEN
Przerwa techniczna
Faza grupowa U18
Obiad
Faza grupowa U14
Faza grupowa OPEN
Zakończenie pierwszego dnia

09:00
09:40
10:40
11:30
12:00
12:30
13:10
13:30
14:00
14:20
14:40
15:10
15:30

Otwarcie drzwi, rozgrzewki
Faza pucharowa U18
Faza pucharowa U14
Mecze 1/4 finału Kobiety OPEN
Mecze 1/4 finału Mężczyźni OPEN
Obiad
Mecze 1/2 finału Kobiety OPEN
Mecze 1/2 finału Mężczyźni OPEN
Mecze o 3 miejsce OPEN
Finał Kobiet OPEN
Finał Mężczyzn OPEN
Dekoracja Zwycięzców
Zamkniecie Mistrzostw

Biuro zawodów wydające pakiety startowe otwarte będzie w szkole, w której odbywać będą się zawody
od 8:10 do 9:00. Wówczas każdy zawodnik powinien zgłosić się po odbiór swojego pakietu startowego.
Każdy zawodnik stawiający się w biurze zawodów powinien mieć przy sobie:
- ważną legitymację zawodniczą
- pisemną zgodę na udział w zawodach oraz o braku przeciwskazań zdrowotnych i pisemną zgodę na
wykorzystanie wizerunku (1 dokument)
Brak dokumentów lub brak legitymacji skutkuje nie dopuszczaniem do zawodów.
Zawody rozpoczynają się w sobotę (22.09.2018) o godzinie 9.00. W przypadku spóźnienia zawodnik
nie będzie dopuszczony do turnieju.
FEDERACJA SPEED-BALL POLSKA
www.speed-ball.pl

5. Warunki uczestnictwa
- zawodnik ma prawo wziąć udział w Mistrzostwach jeśli został zgłoszony do zawodów za pomocą
formularza zgłoszeniowego online
- w zawodach udział mogą brać wyłącznie zawodnicy posiadający aktualną legitymację członkowską
Federacji Speed-ball Polska.
- pełnoletni zawodnicy startujący w kategorii Open przedstawiają organizatorom oświadczenie
dotyczące stanu zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w zawodach oraz o tym, iż startują na
własną odpowiedzialność.
- zawodnicy niepełnoletni przedstawiają oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań medycznych
i zgodę na udział w zawodach.
- każdy uczestnik zawodów przedstawia pisemną zgodę na fotografowanie, filmowanie oraz publikację
swojego wizerunku na nośnikach i źródłach papierowych oraz cyfrowych dla celów promocyjnych.
- wzory formularzy zgody na start w zawodach i wykorzystanie wizerunku będę opublikowane na
stronie www.speed-ball.pl oraz przesłane do Opiekunów w regionach
- zawody przeprowadzane zgodnie z przepisami gry speed-ball do wglądu na stronie https://speedball.pl 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, zawodnik powinien mieć swoje
rakiety,
- rozgrzewki zawodników odbywają się indywidualnie w/g potrzeb
- każdy zawodnik bierze udział w dwóch konkurencjach w swojej kategorii wiekowej:
a) Super – solo
- wynik tej konkurencji umożliwi rozstawienie do turnieju gry singlowej, w przypadku uzyskaniu takiego
samego wyniku przez dwóch lub więcej zawodników porównywane są wyniki punktowe na
poszczególnych pozycjach super-solo. Najwyższy wynik uzyskany w jednej z pozycji super-solo przez
zawodników z taką samą sumą punktów zadecyduje o kolejności rozstawienia do w gry singlowej.
b) Gra singlowa
- system rozgrywek w poszczególnych kategoriach będzie dostosowany do ilości zawodników i podany
do wiadomości na www.speed-ball.pl na dwa dni przed Mistrzostwami.
Turniej w kategorii Open jest również kwalifikacjami do Mistrzostw Świata – Kuwejt 2018
Na Mistrzostwa Świata zostanie przeprowadzona:
KWALIFIKACJA GŁÓWNA, gdzie do wyjazdu zakwalifikowani będą zawodnicy, którzy zajęli
odpowiednio:
I miejsce gry singlowej w kategorii kobiet i mężczyzn,
I miejsce w Super-Solo w kategorii kobiet i mężczyzn, w przypadku uzyskaniu takiego samego wyniku
przez dwóch lub więcej zawodników porównywane są wyniki punktowe na poszczególnych pozycjach
super-solo. Najwyższy wynik uzyskany w jednej z pozycji super-solo przez zawodników z taką samą
sumą punktów zadecyduje o kwalifikacji do wyjazdu
Organizatorzy mogą przeprowadzić KWALIFIKACJĘ DODATKOWĄ jeśli:
1/ jeden zawodnik zajmie jednocześnie I miejsce w konkurencji super solo i I miejsce w grze singlowej.
Wówczas prawo do udziału w Mistrzostwach Świata może uzyskać zawodnik z II miejscem w grze
singlowej.
i/lub
2/ awansem - jeśli poszerzenie składu reprezentacji będzie mieć wpływ na lepszy wynik zespołu na
Mistrzostwach Świata. Wówczas prawo do udziału może uzyskać zawodnik/zawodniczka z miejscem
na podium w turnieju super-solo i/lub w turnieju gry singlowej.

FEDERACJA SPEED-BALL POLSKA
www.speed-ball.pl

KWALIFIKACJA GŁÓWNA zostanie ogłoszona bezpośrednio na III Mistrzostwach Polski po zakończeniu
Turnieju Open. Decyzja o przeprowadzeniu lub nieprzeprowadzeniu KWALIFIKACJI DODATKOWEJ
zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni po III Mistrzostwach Polski w Speed-ball.
Zawodnicy którzy otrzymali kwalifikację na Mistrzostwa Świata mają prawo na pokrycie kosztów
wyjazdu na mistrzostwa ze środków zgromadzonych przez Federację Speed-ball Polska. W sytuacji
gdy Federacja nie będzie posiadała wystarczających środków na opłacenie całości wyjazdu
zawodnicy mogą zostać zobligowani do pokrycia części kosztów wyjazdu.
- W przypadku uzyskania takiego samego wyniku w konkurencji super-solo zostają przyznane dwa lub
więcej miejsca na tym samym stopniu podium.
- Organizatorzy Mistrzostw zastrzegają sobie prawo do powołania zespołu sędziowskiego składającego
się z (zawodników, trenerów, gości po odpowiednim przeszkoleniu) biorących udział w Mistrzostwach.
Skład sędziowski będzie podany do wiadomości zawodników i trenerów w dniu Mistrzostw przed ich
rozpoczęciem.
- Wszelkie kwestie sporne podczas Zawodów nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja w
składzie: Sędzia Główny, przedstawiciel Federacji Speed-ball Polska.
- Zgłoszenie zawodniczki/ka do zawodów oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
6. Zgłoszenia do zawodów
- Zgłoszenie zawodników dokonuje Opiekun klubu wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony
na stronie https://goo.gl/forms/73J4bg6vGWYqMsAs1
- OSTATECZNY termin zgłoszeń upływa we wtorek 11.09.2018 do godziny 17:00
- Opłata startowa wynosi
a. 120 zł od grającego zawodnika w każdej kategorii wiekowej – opłata pokrywa start w zawodach, dwa
obiady, pamiątkową koszulkę, wodę do picia.
b. 60 zł – od niegrającego uczestnika – opłata pokrywa dwa obiady, pamiątkową koszulkę, wodę do
picia.
Opłaty startowe zbiera Opiekun od zawodników. Zebraną kwotę Opiekun przesyła konto Federacji
do dnia 11.09.2018.
BGŻ BNP Paribas 09 1600 1420 1876 2075 2000 0001
Federacja Speed-ball Polska
KRS: 0000732073, NIP: 6793169405
w tytule przelewu proszę wpisać: „Mistrzostwa Polski 2018,
Imię Nazwisko Opiekuna zbierającego opłaty”

Aby wziąć udział w Turnieju OPEN:
- Zawodniczka musi w lokalnych kwalifikacjach osiągnąć wynik minimum 360 w super-solo
- Zawodnik musi w lokalnych kwalifikacjach osiągnąć wynik minimum 380 w super-solo
7. Nagrody
- Miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej: medale, puchary, dyplomy
- Kategoria Open kwalifikacje do Mistrzostw Świata
8. Informacje dodatkowe
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy prywatne zawodników pozostawione bez
nadzoru w trakcie Mistrzostw.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu
FEDERACJA SPEED-BALL POLSKA
www.speed-ball.pl

