
 
REGULAMIN  

IV Turniej Drużyn Amatorskich w Piłce Siatkowej  

w Nowym Korczynie  

 

 
1.      Cel: 

-         popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim, 

-         integracja mieszkańców Gminy Nowy Korczyn, 

-        zaprezentowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego  

-         popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji mieszkańców Gminy Nowy Korczyn 

 

2.      Organizator: 

-         Paweł Kulik Radny Gminy Nowy Korczyn 

-         Samorządowe Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie 

 

3.      Termin i miejsce: 

-        21. 02. 2015r. rozpoczęcie turnieju o godz. 10
00

  

-        sala gimnastyczna Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie 

 

4.      Uczestnictwo: 

-         prawo startu mają zorganizowane drużyny składające się z co najmniej 5 osób bez 

względu na płeć. W każdej drużynie minimum 3 zawodników występujących na 

boisku musi pochodzić z terenu Gminy Nowy Korczyn. 

 

5.      System rozgrywek: 

-         każdy z każdym lub w grupach, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn (w grupie 

gra każdy z każdym, zwycięzcy grup grają o miejsce pierwsze i drugie, drugie 

drużyny grają o miejsce trzecie i czwarte). 

-  zawodnik, który rozegrał w danej drużynie jedno spotkanie może grać w innym 

zespole jednorazowo za zgodą drużyny przeciwnej,  

-  mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli: 

 - drużyna ma skład 4 osobowy, 

 - drużyna nie stawi się na mecz z własnej winy, 

 - w drużynie grał nieuprawniony zawodnik, 

 



6.      Zgłoszenia: 

-     zgłoszenie drużyny należy dostarczyć w formie pisemnej - na załączniku nr 1 do 

niniejszego regulaminu, 

-  pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje kapitan drużyny. Zabrania się dopisywania  

w trakcie trwania zawodów nowych zawodników. W sytuacji wyjątkowej organizator 

dopuszcza możliwość dopisania dodatkowego zawodnika na jeden mecz za zgodą 

drużyny przeciwnej. Ostateczną listę zatwierdza Organizator. Na liście należy podać 

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty (kapitana) z organizatorem,  

-  zgłoszenia w formie pisemnej należy dokonać u organizatora do dnia 20 lutego 2015r 

lub w dniu rozgrywania turnieju na pół godziny przed jego rozpoczęciem. 

-  osoby niepełnoletnie będąca uczestnikami turnieju zobowiązane są do 

przedstawienia organizatorowi zgody rodziców na udział w turnieju na 

załączonym druku. Druk zgłoszenia oraz zgoda rodziców dostępne są na stronie 

internetowej Urzędu.  

7.      Klasyfikacja: 

O zajętym miejscu decydują: 

-         ilość zdobytych punktów ( wygrana w stosunku 2:0 - 3 pkt., wygrana 2:1  2 pkt. dla 

drużyny zwycięskiej, 1 pkt. dla drużyny przegranej, przegrana w stosunku 0:2 - 0 pkt.) 

-         przy równej ilości punktów decyduje: różnica setów - większa ilość wygranych setów, 

-  przy jednakowej różnicy setów – stosunek małych punktów – zdobytych do 

straconych, 

-  wynik bezpośredniego spotkania, 

 

10.  Drużyna liczy, co najmniej 5 graczy plus max do 3 rezerwowych. W składzie drużyny 

min. 3 zawodników występujących na boisku musi pochodzić z Gminy Nowy 

Korczyn. Obowiązuje strój sportowy i obuwie o jasnej podeszwie (halowe). 

 

11.  Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia 

Główny zawodów.  

 

12.  Postanowienia końcowe: 

-  organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia 

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

-    interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

-    kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem. 



- mecze rozgrywane są wg zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego 

wychowania. 

- na terenie hali sportowej, na którym rozgrywany jest turniej  (w szczególności w 

szatniach)  obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych 

- za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) 

odpowiada kapitan drużyny. 

- organizator ustala, że sędziami w turnieju mogą być zawodnicy z drużyn nie grających       

w danym meczu, ustaleni i wyznaczeni przez Organizatora. 


