II OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA FARMACEUTÓW ORAZ STUDENTÓW WYDZIAŁÓW
FARMACEUTYCZNYCH W PIŁCE SIATKOWEJ.

1. Termin i miejsce rozgrywania Mistrzostw:
Mistrzostwa rozegrane zostaną w dniach 13-15.04.2018 w hali Uniwersytetu Medycznego w
Lublinie mieszczącej się przy ul. Chodźki 15.
2. Warunki uczestnictwa:
Osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w Mistrzostwach powinny spełniać co najmniej jeden z
poniższych warunków.
- posiadać Dyplom ukończenia studiów na wydziale farmaceutycznym,
- posiadać Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty,
- w przypadku studentów dokumentem dopuszczającym będzie certyfikat wydany przez dziekanat,
- w każdej drużynie może występować maksymalnie 2 osoby (w tym jedna kobieta i jeden
mężczyzna), które nie ukończyły Wydziału Farmaceutycznego, ale związane są z branżą
farmaceutyczną (np. pracownicy Wydziału Farmaceutycznego, Izby Aptekarskiej, hurtowni
farmaceutycznej, firmy farmaceutycznej itp.) o dopuszczeniu takiego zawodnika decyduje
Organizator.
Warunkiem dopuszczenia do udziału w mistrzostwach jest przedstawienie zgody lekarza o
należytym stanie zdrowia lub imiennego oświadczenia każdego z zawodników o tym, że jego stan
zdrowia pozwala na uczestniczenie w zawodach sportowych.
3. Weryfikacja.
Weryfikacja poprawności powyższych dokumentów przedstawianych przez zawodników zostanie
przeprowadzona 14.04.2018 przed rozpoczęciem rozgrywek. Weryfikacja będzie polegała na
przedłożeniu jednego z następujących dokumentów:
- dyplomu lub kserokopii dyplomu ukończenia studiów na Wydziale Farmaceutycznym,
- Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty lub jego kserokopii,
- w przypadku studentów dokumentem weryfikującym będzie certyfikat wydany przez dziekanat
potwierdzający naukę na Wydziale Farmaceutycznym,
- w przypadku osób związanych z branżą farmaceutyczną, a nie posiadających wyżej wymienionych
dokumentów, dokumentem weryfikującym będzie kserokopia umowy o pracę. Kserokopia powinna
zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację firmy i pracownika. Wszelkie inne dane
wrażliwe powinny być zasłonięte,
Kierownik drużyny zobowiązany jest do przedstawienia:
1. Zaświadczeń lekarskich lub imiennych oświadczeń zawodników o stanie zdrowia,
umożliwiających uczestnictwo w Mistrzostwach.
2. Zgłoszenia ostatecznego – listy zawodników z podpisem.

Zgodność powyższych dokumentów będzie potwierdzana z danymi w dowodzie osobistym.
Brak odpowiednich dokumentów wyklucza możliwość startu zawodnika lub drużyny. W razie
wystąpienia kwestii spornych organizator przeprowadza dodatkową weryfikację.

4. Zasady rywalizacji.

a) Drużyny składają się z 6 zawodników + maksymalnie 6 rezerwowych. Wyjątkowo dopuszcza się
udział drużyn 5 osobowych. Jeżeli przeciwnik wyrazi zgodę zespół może liczyć mniej niż 5
zawodników.

b) Drużyny mogą być męskie, żeńskie i mieszane.
c) Kapitan drużyny zobowiązany jest do zaznaczenia w protokole meczowym przy zawodnikach
zweryfikowanych jako studenci symbolu „(S)” . Maksymalny limit
studentów – zawodników przebywających jednocześnie na parkiecie wynosi trzech graczy.

d) Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy. Mecze w grupach będą odbywać się systemem
„każdy z każdym”. Do kolejnej fazy rozgrywek awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.
Zwycięzcy poszczególnych grup zagrają mecz finałowy, a drużyny które zajmą odpowiednio
drugie miejsca w swoich grupach zagrają o miejsce trzecie.

e) Mecze grupowe i mecz o trzecie miejsce rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. Przy
stanie 1:1 trzeci set rozgrywany będzie do 15 pkt (do dwóch pkt przewagi)

f) Mecz finałowy rozegrany zostanie do trzech wygranych setów. Przy stanie 2:2 piąty - decydujący
set rozgrywany będzie do 15 pkt (do dwóch pkt przewagi)

g) W przypadku gdy liczba drużyn zgłoszonych do rozgrywek będzie za mała do utworzenia dwóch
grup, zawody zostaną rozegrane systemem „każdy z każdym”. Klasyfikacja końcowa turnieju
zostanie ustalona na podstawie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne drużyny.

h) Punktacja:
- zwycięstwo 2:0 – 3 pkt.,
- zwycięstwo 2:1 – 2 pkt.,
- przegrana 1:2 – 1 pkt.,
- przegrana 0:2 – 0 pkt.,
- walkower – 0 pkt..

i) W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn równej ilości punktów o kolejności
decyduje kolejno:
- lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych,
- lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych.

j) Przed każdym meczem przewidziana jest 20 minutowa rozgrzewka.
k) Jeśli zespół w danym meczu nie posiada zawodników rezerwowych, a na skutek kontuzji
zawodnik tej drużyny zostaje wyeliminowany z gry, drużyna może ukończyć mecz w 5. W
przypadku kiedy kolejny zawodnik danej drużyny zostaje wyeliminowany z gry, drużyna ta
przegrywa mecz zachowując zdobyte punkty.

l) Zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach tylko w jednej drużynie.
m) Kierowników drużyn prosimy o zapoznanie swoich zawodników z regulaminem rozgrywek i
powiadomienia ich o terminach spotkań.

n) Szczegóły systemu rozgrywek Mistrzostw zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeniowej
turnieju.

o) Wszystkie inne przepisy będą zgodne z przepisami PZPS.
p) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i zdarzenia zaistniałe podczas
Mistrzostw.

q) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.

