
REGULAMIN 

 TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ  

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAKLICZYN 

KATEGORIA OPEN 
 

I. Cele i zadania 

Celem imprezy jest popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym. Aktywizacja środowisk 

lokalnych do czynnego uprawiania sportu. Upowszechnianie pozytywnych wzorów  

i postaw sportowych wśród dorosłych i młodzieży. Kształtowanie aktywności fizycznej,  

prawidłowych nawyków zdrowotnych wśród mieszkańców Miasta i Gminy Zakliczyn. 

 

II. Termin zawodów i miejsce 

Zawody odbędą się dnia 22.01.2015r. o godz. 17.00 na hali sportowej przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Paleśnicy. 

III. Organizatorzy 

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy 

Animatorzy Orlika 

IV. Zgłoszenia   

Drużyny do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2015r. - 

liczy się kolejność zgłoszeń (liczba drużyn ograniczona!). Zgłoszenie drużyny można 

dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: robertkraj@wp.pl 

V. Uczestnictwo 

1. Zespoły składają się z maksymalnie 10 zawodników. 

2. W rozgrywkach wykluczony jest udział zawodników profesjonalnych, trenujących  

i grających czynnie w klubie sportowym zgłoszonych do rozgrywek PLS i LSK. 

3.  Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów nowych zawodników. 

4. Czas trwania meczów i formuła turnieju zostanie ustalona w zależności od liczby 

zgłoszonych drużyn.. 

VI. Przepisy gry 

1. Zespoły występują w składach sześcioosobowych. 

2.  Zawodnicy występują w strojach sportowych oraz sportowym obuwiu do gry w siatkówkę. 

3. W trakcie trwania spotkania zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby 

zagrozić bezpieczeństwu innych graczy, zwłaszcza biżuterii i zegarków. 

4. Gramy do dwóch wygranych setów. 



4. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS.  

5. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów. 

 

VII. Punktacja 

Za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 

punktów. 

O klasyfikacji zespołów decydują kolejno: 

 Większa liczba zdobytych punktów. 

 Jeżeli dwa lub więcej zespołów uzyska tę samą liczbę punktów: 

 większa liczba zdobytych punktów w bezpośrednich meczach między 

zainteresowanymi zespołami, 

 lepszy stosunek setów zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami, 

 lepszy stosunek małych punktów, 

 wynik bezpośredniego spotkania.     

 Zwycięska drużyna otrzymuje pamiątkowy puchar. 

 

 VIII. Postanowienia końcowe 

1. Uzyskanie zgody rodziców/ prawnych opiekunów niepełnoletnich zawodników na udział  

w zawodach jest w gestii kierowników drużyn. 

2. Kierownikiem drużyny musi być pełnoletnia osoba, sprawująca opiekę nad 

uczestniczącymi zawodnikami. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników  

od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych  

przez zawodników podczas turnieju. 

5. Organizator nie ubezpiecza zawodników i zawodów. 

6. Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju. 

7. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie w porozumieniu  

z kierownikami drużyn 

 


