
REGULAMIN II TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ ABSOLWENTÓW

O Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbiersku

KATEGORIA OPEN

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa w Zbiersku, UKS Maczki Zbiersk
 CEL ROZGRYWEK: 

-Popularyzacja siatkówki wśród społeczeństwa 

-Integracja społeczności lokalnej.

-Czynny wypoczynek i propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu

-współpraca ze środowiskiem zbierskich absolwentów 

 MIEJSCE : Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Zbiersku

TERMIN: 25 maja 2019 r . godzina 9.00

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWEK – UCZESTNICY: 

-Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest wpłacenie wpisowego w wysokości 150 zł od drużyny do 
momentu rozpoczęcia turnieju.

Uczestnikami turnieju mogą być wszystkie osoby bez względu na wiek i płeć będące absolwentami 
Szkoły Podstawowej w Zbiersku lub Zespołu Szkół w Zbiersku. 

Na boisku może przebywać JEDEN zawodnik, który nie jest absolwentem ale jest związany ze 
społecznością Zbierska.

Osoby niepełnoletnie występować mogą w turnieju tylko pod opieką osoby dorosłej i za okazaniem 
pisemnej zgody rodziców . 

Drużyny i zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

ORGANIZATOR ROZGRYWEK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ I CYWILNEJ
W ZAKRESIE PONIESIONYCH SZKÓD NA ZDROWIU I MIENIU BIORĄCYCH UDZIAŁ           
W ROZGRYWKACH ZAWODNIKÓW. 

 USTALENIA ORGANIZACYJNE: Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania 
niniejszego regulaminu 

Organizator jest odpowiedzialny za: 

-Udostępnienie boisk

-Udostępnienie piłek do rozgrywania meczów i rozgrzewki

- Zapewnienia obsługi sędziowskiej 

-Wodę dla startujących drużyn,

- Organizator zapewnia startującym w turnieju drużynom szatnię. 



-Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. 

-Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych. 

 OBOWIĄZKI DRUŻUN: Drużyna może liczyć max 10 osób .Zawodnicy zobowiązani są do 
posiadania stroju sportowego oraz obuwia sportowego odpowiedniego do rozgrywek halowych.

 ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW: 

Każde spotkanie w ramach turnieju sędziować będą sędziowie boiskowi. 

Organizator zapewnia obsługę sędziowska na każde spotkanie – sędzia prowadzi jednoosobowo całe 
spotkanie i podejmuje ostateczna decyzję w sprawach spornych. Przerwę na żądanie zgłasza trener, 
kierownik lub kapitan drużyny sędziemu głównemu odpowiednim gestem lub słowem. W sytuacjach 
spornych tylko kapitan ma prawo interpretacji decyzji sędziego. 

 PRZEPISY GRY: Spotkania będą rozgrywane zgodnie z przepisami gry w siatkówkę 
zatwierdzonymi przez PZPS zależnie od ilości zgłoszonych zespołów. Mecze rozgrywane będą do 
dwóch lub trzech wygranych setów . Set ostatni w przypadku remisu rozgrywany będzie do 15 
punktów .Każdej drużynie przysługuje 2 przerwy na żądanie w każdym secie (nie ma żadnych innych 
przerw w setach). Przerwa między setami trwa max 2 minuty. Zmiany zgodnie z przepisami PZPS ( 6 
zmian powrotnych w jednym secie). 

W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada fair – play oraz ciągły UŚMIECH NA 
TWARZY!!!!!!!!

SYSTEM ROZGRYWEK: Turniej będzie przeprowadzony systemem uzależnionym od ilości 
zgłoszonych drużyn. O systemie rozgrywek zespoły zostaną poinformowane w dniu turnieju.

W I fazie rozgrywki w dwóch grupach-każdy z każdym.

 PUNKTACJA: Za wygrany mecz w stosunku 2 : 0    3 punkty 

Za wygrany mecz w stosunku 2 : 1    2 punkty 

Za przegrany mecz w stosunku 1 : 2      1 punkt 

Za przegrany mecz w stosunku 0 : 2     0 punktów 

O kolejności miejsc w turnieju decyduje: 

 Łączna ilość zdobytych punktów 

 Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do straconych 

 Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do straconych 

 Bezpośredni pojedynek 

W SYTUACJACH NIE OBJĘTYCH REGULAMINEM DECYZJE PODEMUJE 
ORGANIZATOR TURNIEJU

Zgłoszenia do dnia 21maja2019 r.  Jacek Krzyżanowski 663 485 425




