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VIII. Delta MIX Kupa
Rendezvény célja: A röplabda tömegsport, az egészséges életmód és a város népszerűsítése.
Ideje: 2016.november 19.-én 08:00 – 19:00-ig
Helye: Bolyai János Általános Iskola Sportcsarnoka (2030 Érd. Erzsébet utca 24)
Rendező: Delta Röplabda Sportegyesület
Versenyigazgató: Dömötör László 06-20-610-66-10 e-mail: meduza40@gmail.com
A verseny résztvevői:
A versenyen csapatban, nevezés alapján lehet részt venni.
A tornán saját felelősségére BÁRKI INDULHAT, MRSZ igazolástól, életkortól függetlenül.
A tornán azok a játékosok léphetnek pályára egy adott csapattal, akik a csapat által a nevezéskor leadott játékos
listán, illetve a szombat reggeli bejelentkezésnél a csapatok által aktualizált játékos listán szerepelnek.
Ez csapatonként minimum hat játékost jelent.
A nevezés módja:
E-mailben. meduza40@gmail.com címre.
A tornán 8 csapat indulása lehetséges, ezért csak az első 8 csapat érvényes nevezését tudjuk elfogadni.
A nevezés akkor érvényes, ha a nevezés és a nevezési díj is megérkezett a rendezőhöz.
Az első 8 csapatot követően, illetve a nevezési határidő után beérkezett jelentkezéseket várólistára tesszük, ahonnan
lemondás esetén tudjuk a sorban következő csapat nevezését elfogadni, akikkel azonnal felvesszük a kapcsolatot
A versenyre sportorvosi engedély nem kell, minden résztvevő a saját felelősségére vesz részt a tornán.
Az esetlegesen bekövetkezett sérülések és káresemények miatt a Rendezőkhöz kártérítési igénnyel nem lehet
fordulni.
Nevezési díj:

16.000 Ft / csapat. Csapatonként minimum 6 (3 férfi,3 nő) játékos nevezhető nevezési díjjal.

A nevezési díj magában foglalja:

- részvételi díjat
- 1 db póló minden játékosnak
- játékvezetői díjat

Nevezési határidő: 2016.október 16.
Nevezési díj fizetése: Személyesen a rendezőnél, vagy átutalással.
Delta RSE számlaszáma: 11600006-00000000-27993567
A nevezési díjat az indulás lemondása esetén sem tudjuk visszatéríteni.
Ellátás: A helyszínen büfé nincs, kávézási lehetőség a közeli presszóban lehetséges.
Díjazás: 1 helyezett
2-3 helyezett
4-8 helyezett

Kupa, Érem, Oklevél, Gyümölcs
Érem, Oklevél, Gyümölcs
Oklevél, Gyümölcs
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A verseny lebonyolítása:
A tornán 8 csapat indulása lehetséges.
Két négyes csoportban körmérkőzéssel döntjük el a csoporthelyezéseket.
A csoportok helyezettei játszanak egymás ellen a 7-8, a 6-5, a 4-3, és az 1-2 helyezésért.
A mérkőzések 2 szettig tartanak, a szettek a röplabda szabályai szerint 25 pontig tartanak.
2:0-ás eredménynél a győztes 3 pontot, a vesztes 0 pontot kap.
1:1-es végeredménynél a több pontot szerzett csapat a győztes, amennyiben a pontarány is egyenlő, 2 nyert pontig
tartó arany szettel kell eldönteni a győztest. 2 pontot kap a győztes, 1 pontot a vesztes.
A versenyt a vegyes röplabda szabályai szerint bonyolítjuk.
A pályán egyszerre legalább 3 női játékosnak kell lennie.
Cserélni a röplabda általános szabályai szerint lehet.
Játék közben a férfiak a hármas vonalon belülről nem támadhatnak felugrásból ütéssel.(ejteni, földről ütni lehet)
65 év fölötti férfi játékosok a hármas vonalon belül felugrással is támadhatnak.
Szettenként 1 időkérés van, időtartama 30 mp.
Egyéb rendelkezések:
A verseny során egy játékos csak egy csapatban szerepelhet. Átjátszani másik csapatba nem lehet.
Amennyiben egy csapat létszáma sérülés, vagy egyéb okból 6 fő alá csökken, a mérkőzést le kell játszaniuk, de az
eredményt 2 – 0 szett aránnyal és 50:0 pontaránnyal írjuk jóvá az ellenfél javára.
A mérkőzéseket a versenykiírásban szabályozottak szerint és egyebekben a röplabdázás játék és versenyszabályai
szerint kell játszani.
A mérkőzésekre játékvezetőket a verseny rendezője biztosít.(BRSZ Játékvezető)
Az első mérkőzés jegyzőkönyvvezetőjét a rendező biztosítja.
A második mérkőzéstől a jegyzőkönyvvezetőt a vesztes csapat jelöli ki a saját játékosaiból.
A mérkőzések egyszerűsített jegyzőkönyveit a Versenyigazgató biztosítja.
A mérkőzéseket a rendező által biztosított labdával kell játszani.
A bemelegítéshez a labdákat a csapatoknak kell magukkal hozni.
A kizárt csapattag a szankciót követő meccsen nem szerepelhet, az esetleges további szankcióját a rendező szabja ki.
A tornaterem küzdőterületén ételfogyasztás tilos!
Minden a tornára nevezett csapat a nevezés leadásával és a nevezési díj befizetésével elfogadja
a nevezési feltételeket és a torna szabályait, és azok betartását magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.
A rendezvényen Tv felvétel és fotózás is lesz.
A résztvevők a nevezés leadásával, és a nevezési díj befizetésével vállalják a nyilvános megjelenés lehetőségét a
médiákban, és nincs ellene kifogásuk.
A verseny alatt az értékek őrzése a versenyző és a csapat feladata. Lopásból eredő kárt a rendező nem térít meg.
A verseny ideje alatt a rendeltetésszerűtől eltérő használatból fakadó kárt az okozónak, vagy csapatának kell
megtéríteni.
A versenykiírásban nem rögzített vitás kérdésekben a versenyigazgató hoz döntést.

Dömötör László
Delta RSE Érd
Elnök
06-20-610-66-10
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