
 

 

Regulamin Jubileuszowego Turnieju Piłki Siatkowej  

z okazji Stulecia Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie 

I. Organizator: 

Dyrekcja Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie oraz nauczyciele wychowania fizycznego.  

II. Cel zawodów: 

 Popularyzacja piłki siatkowej, 

 Wyłonienie najlepszej drużyny turnieju, 

 Promowanie zdrowego trybu życia, a także aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

III. Termin i miejsce: 

21 stycznia 2017 roku (sobota), godz. 9:00, hala sportowa przy Zespole Szkół w Lipnie, ul. Traugutta 1. 

IV. Uczestnictwo: 

 Turniej jest przeznaczony dla męskich, żeńskich lub mieszanych drużyn siatkarskich, 

 Warunkiem uczestnictwa jest złożenie u organizatora karty zgłoszeniowej (załącznik do 

regulaminu), ilość drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona  - decyduje kolejność 

zgłoszeń, 

 W skład zespołu może wchodzić minimum 6 zawodników, a maksimum 10, 

 Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie, 

 Drużyna winna mieć jednego kierownika, który odpowiada za kontakty z organizatorem oraz 

zawodników podczas turnieju, 

 Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, we własnych strojach sportowych, 

 Do zawodów dopuszczeni są zawodnicy, którzy ukończyli 22 rok życia. 

V. Zasady gry: 

 Zawody zostaną rozegrane w dwóch grupach po cztery zespoły, systemem "każdy z każdym", 

na dwóch boiskach jednocześnie, 

 Losowanie grup odbędzie się w dniu turnieju, pół godziny przed jego rozpoczęciem, 

 Mecze w grupach rozgrywane będą do dwóch wygranych setów (każdy do 15 pkt.), w razie 

konieczności rozegrany zostanie trzeci set (do 15 pkt.) 

 O kolejności w grupie decydować będą: 

a) liczba punktów (zwycięstwo 2:0 - 3 pkt., 2:1 - 2 pkt., przegrana 1:2 - 1 pkt., przegrana 0:2 - 0  

pkt.) 

b) lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych, 

c) lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych, 

d) jeżeli mimo zastosowania reguł określonych w punktach a, b, c nadal nie można ustalić 

kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decyduje mecz pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 



 Drużyny, które zajmą 2. i 3. lokaty w grupie, zagrają o miejsca trzecie i piąte w turnieju do 

dwóch wygranych setów (każdy do 15 pkt.), na bocznych boiskach, 

 Mecz finałowy zostanie rozegrany do dwóch wygranych setów (do 25pkt. każdy, ewentualnie 

trzeci set do 15 pkt., na głównym boisku, 

 W trakcie każdego seta przysługuje drużynie jedna 30 - sekundowa przerwa na życzenie, 

 Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPS. 

VI. Zapisy: 

Zgłoszenia przyjmowane od 2 stycznia 2017 roku do 13 stycznia 2017 roku (do godziny 14:00), pod 

numerem telefonu 609 613 101 (pan Ireneusz Sobociński). Informacje o turnieju oraz lista zgłoszonych 

drużyn ukażą się po 13 stycznia 2017 roku  na stronie szkoły: lolipno.oswiata.org.pl 

VII. Nagrody: 

Puchary i dyplomy dla wszystkich drużyn turnieju. 

VIII. Postanowienia końcowe: 

 Każda drużyna jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania regulaminu, 

 Złożenie u organizatora karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

regulaminu, 

 W przypadku zgłoszenia tego samego zawodnika w dwóch lub więcej drużynach o starcie wyżej 

wymienionego decyduje data jego rejestracji, 

 Za rzeczy zagubione podczas turnieju organizator nie odpowiada, 

 Dopuszczana jest gra tylko w miękkim obuwiu, 

 Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone 

przez jej zawodników podczas turnieju, 

 Organizatorzy informują, że na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów 

i spożywania alkoholu, 

 Zawodnicy wyrażają zgodę na publikacje, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od 

wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji 

regulaminu i zasad gry, 

 W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje sędzia główny zawodów. 

 

 Organizator 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia 

Drużyna .................................................................................. 

Zobowiązujemy się do przestrzegania regulaminu i oświadczamy, że stan zdrowia pozwala nam na 

udział w rozgrywkach sportowych. 
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