
Regulamin rozgrywek  

„Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy” 

 

1. Organizatorem rozgrywek jest Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej. 

2. Celem turnieju jest popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym, integracja społeczna 

oraz podnoszenie sprawności fizycznej. 

3. Udział w turnieju biorą drużyny z terenu Gminy Zławieś Wielka zgłoszone do dnia 23 

listopada 2017 r. 

4. Miejsce i termin spotkania: Turniej odbywać się będzie na dwóch salach gimnastycznych w 

Szkole Podstawowej w Złejwsi Wielkiej oraz Szkole Podstawowej w Górsku w dniu 

26.11.2017 r. od godz. 11:00. 

5. W turnieju mogą brać udział zawodnicy nieposiadający przeciwskazań zdrowotnych. 

6. W zależności od ilości drużyn rozgrywki odbędą się w systemie grupowym.  

7. Grupy wylosowane zostaną w dniu 24.11.2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Złejwsi 

Wielkiej pok. nr 10. Drużyny zostaną poinformowane telefonicznie bądź mailowo o miejscu 

rozgrywek grupowych. Mecze finałowe odbędą się w Szkole Podstawowej w Złejwsi Wielkiej.  

8. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.  

9. W turnieju biorą udział drużyny maksymalnie 8 osobowe. 

10. W turnieju mogą brać udział wyłącznie zawodnicy amatorzy. Wyklucza się udział w turnieju 

zawodników, którzy posiadają licencję regionalnych związków piłki siatkowej lub Polskiego 

Związku Piłki Siatkowej. Byłych zawodników obowiązuje dwuletnia karencja. Przepis o 

karencji nie obowiązuje byłych zawodników, którzy ukończyli 35 rok życia i nie posiadają 

aktualnych kart zgłoszeń zawodniczych. 

11. Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego powoduje walkowera. 

12. W każdej drużynie musi być co najmniej jedna kobieta. 

13. Mecze rozgrywają się zgodnie z przepisami PZPS 

14. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów przy zachowaniu różnicy dwóch punktów.  

15. Liczba setów wygranych oznacza liczbę zdobytych punktów. W przypadków takiej samej 

liczby punktów o wyniku decyduje różnica między zdobytymi i straconymi małymi punktami.  

16. O kolejności w tabeli decydują kolejno duże punkty, stracone sety, małe punkty, pojedynek 

bezpośredni. 

17. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach. 

18. Podczas turnieju obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. 

19. Zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie halowe. 

20. Zawodnicy zobowiązani są do wypełnienia załącznika do regulaminu - karta zgłoszenia 

drużyny  


