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BKT.4132-17/10  

 

 

 
„Wakacyjny Turniej Piłki Siatkowej  

Drużyn Amatorskich  
o Puchar Starosty Wodzisławskiego” 

(21 sierpnia 2010r.) 

 
Regulamin 

 

Zasady ogólne: 

 
1. Organizatorem Turnieju jest Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim oraz Rada 

Sportu Powiatu Wodzisławskiego.  

2. Turniej odbędzie się 21 sierpnia 2010r. (sobota) w hali sportowej Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Jastrzębskiej 136. Rozpoczęcie 

zawodów nastąpi o godz. 8:30. Rejestracja drużyn odbywać się będzie w godzinach  

od 8:00 do 8:25.  
3. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą pod numerem telefonu (32) 412-09-62 w godz.  

od 7:30 do 15:30 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2010 r. 

Zgłaszający podaje jednocześnie imię i nazwisko kapitana oraz numer kontaktowy. 

4. Uczestnictwo w Turnieju jest bezpłatne. 

5. Liczba drużyn uczestniczących w zawodach jest ograniczona – decyduje kolejność 

zgłoszeń. W przypadku wyczerpania listy zgłoszeń do Turnieju, Organizator zastrzega 

sobie prawo do zamknięcia listy w terminie wcześniejszym niż podany w pkt. 3. 

 

Uczestnictwo: 
 

1. Drużyny mogą liczyć maksymalnie 10 zawodników  

2. W Turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy (zawodniczki) występujący w zmaganiach 

ligowych trzech najwyższych szczebli rozgrywkowych w Polsce lub nie mają przerwy 

jednego roku od rozegrania ostatniego meczu w tych rozgrywkach. W przypadku 

złamania zapisów regulaminowych drużyna może zostać natychmiast wykluczona  

z imprezy. 

3. Kapitan zgłoszonej drużyny zobowiązany jest, najpóźniej w dniu zawodów  

do godz. 8:25, dostarczyć listę zawodników zawierającą: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, PESEL oraz podpis każdego zawodnika.  

4. Wszystkich zawodników obowiązuje strój i obuwie sportowe.  

5. Niesportowe zachowanie zawodnika zarówno w czasie meczu, jak i w czasie między 

meczami, może skutkować wykluczeniem z meczu, a w przypadku rażąco 

niesportowego zachowania wykluczeniem zawodnika, a nawet całej drużyny z Turnieju.  

6. Zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność, natomiast osoby 

niepełnoletnie uczestniczą w zawodach wyłącznie po przedłożeniu pisemnej zgody 

rodziców.  

7. Dokonując wpisu na listę zawodników w drużynie, każda osoba jednocześnie oświadcza 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w Turnieju. 

8. Warunkiem udziału w turnieju jest akceptacja zapisów niniejszego regulaminu. 
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Rozgrywki: 
 

1. Zawody prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w piłkę siatkową 

Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz zapisami niniejszego Regulaminu. 

2. Każde spotkanie prowadzone będzie do dwóch wygranych setów - punktowanych do 15. 

Jeżeli po dwóch setach będzie wynik remisowy, rozegrany zostanie tie-break 

punktowany do 15. 

3. System rozgrywania Turnieju zostanie ustalony po zamknięciu listy startujących drużyn.  

W przypadku, jeżeli Turniej (bądź jakaś jego część) będzie rozgrywany zarówno 

systemem „każdy z każdym”, pucharowym, jak również z uwzględnieniem podziału  

na grupy o kolejności zajętych miejsc decydować będą kolejno: ilość zdobytych 

punktów, wynik bezpośredniego spotkania, ilość wygranych setów, stosunek małych 

punktów.  

Przy walkowerze przyznaje się wynik 2:0 - punktowany 15:0 dla drużyny, która stawiła 

się na boisku. 

 

Postanowienia końcowe: 
 

1. Organizator zapewni uczestnikom Turnieju napoje i posiłek regeneracyjny, a dla 

najlepszych drużyn ufunduje puchary i nagrody. 

2. Uczestnicy Turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.  

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników i inne pozostawione  

na obiekcie sportowym. 

4. Interpretacja zasad regulaminu należy wyłącznie do Organizatora, który zastrzega sobie 

możliwość dokonania jego zmian i uzupełnień.  

5. Dodatkowych informacji na temat Turnieju udziela Biuro Kultury, Kultury Fizycznej  

i Turystyki Starostwa Powiatowego pod numerem telefonu (032) 412-09-62.  

 

 

    


