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1. Cel: 

a) popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży i dorosłych 

b) propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego 
 

2. Organizator 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu (tel. 87 423 01 86, mosir.orzysz.pl) 
 

3. Termin zawodów 

 1.02.2015 (niedziela), otwarcie zawodów o godz. 9.00 
 

4. Miejsce zawodów 

 Sala widowiskowo-sportowa w Orzyszu, ul. Osiedle Robotnicze 11a 
 

5. Uczestnictwo 

a) drużyny składają się z minimum 6, a maksimum 10 zawodników 

b) warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest zgłoszenie udziału do dnia 28 stycznia, 

telefonicznie, e-mailem, bądź osobiście w biurze  MOSiR 

c) drużyny do piątku 30 stycznia zobowiązane są do uiszczenia opłaty wpisowej  

w wysokości 50 zł. płatnej przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Orzyszu (ul. Osiedle Robotnicze 11a, 12-250 Orzysz) o nr 40 9364 0000 2003 0012 1516 0003 

tytułem: Wpisowe do turnieju siatkówki + nazwa drużyny  

d) kapitanowie (kierownicy drużyn) przed rozpoczęciem turnieju zobowiązani są dostarczyć 

Organizatorowi podpisaną listę zawodników  

e) zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych 

zezwalającą na udział w turnieju 

f) w turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy licencjonowani 

g) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Sali widowiskowo-sportowej 
 

6. System rozgrywek 

a) rozgrywki odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS, z wyłączeniem 

postanowień niniejszego regulaminu 

b) turniej rozegrany zostanie maksymalnie z udziałem 8 drużyn 

c) turniej rozegrany zostanie w dwóch grupach systemem gry każdy z każdym  

d) drużyny, które zajmą 1 miejsce w grupach grają w finale, drużyny które zajmą 2 miejsce  

w grupach grają w meczu o 3 miejsce 

e) sędziami meczów będą osoby wskazane przez Organizatora, głównie spośród zawodników 

występujących w turnieju 

f) każda drużyna zobowiązana jest w razie konieczności do pomocy Organizatorowi  

w sprawach sędziowania i obsługi tablicy wyników 

g) mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów, każdy set do 25 pkt. (pod warunkiem 

uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów).  

h) w przypadku remisu 1:1 drużyny rozgrywają tie-break do 15 pkt. (pod warunkiem uzyskania 

dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów) 

i) w rozgrywkach obowiązuje punktacja: 3-2-1-0 

j) mecz weryfikuje się walkowerem, jeżeli:  

 drużyna nie ma minimum pięcioosobowego składu 

 drużyna nie stawi się na mecz 

 drużyna spóźni się na mecz więcej niż 5 minut  

 w drużynie wystąpił nieuprawniony zawodników 

 obustronny walkower przyznawany jest w przypadku nie spełnienia powyższych warunków 

jednocześnie przez dwie drużyny 
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k) o  kolejności  miejsc w tabeli decyduje: 

 ilość zdobytych punktów  

 stosunek setów   

 stosunek małych punktów  

 bezpośredni mecz 

 

7. Nagrody 

a) zespoły uczestniczące w rozgrywkach otrzymają puchary i dyplomy 

b) najwszechstronniejszy zawodnik otrzyma nagrodę indywidualną 

 

8. Postanowienia końcowe 

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz 

zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników 

b) zespoły zobowiązane są zapewnić we własnym zakresie dodatkowe ubezpieczenie 

zawodników od nieszczęśliwych wypadków 

c) zawodników obowiązuje zmienne obuwie z jasną podeszwą przeznaczone do gry na hali 

d) kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i Organizatorem 

e) mecze rozgrywane są wg zasady fair-play, z poszanowaniem zasad dobrego wychowania 

f) na terenie obiektu (w szczególności w szatniach) obowiązuje całkowity zakaz spożywania 

alkoholu i wyrobów tytoniowych 

g) w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry Organizator ma prawo 

weryfikacji wyniku meczu, dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny 

h) sprawy sporne w trakcie meczu rozstrzyga sędzia, zaś wykraczające poza spory meczowe 

rozstrzyga Organizator 

i) interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi 

j) za usterki pozostawione na terenie obiektu (w szczególności w szatniach) odpowiada 

kapitan drużyny 

k) zapoznanie się z regulaminem zawodnik poświadcza wpisując się własnoręcznie na karcie 

zgłoszeniowej 

 


