
ORGANIZATOR TURNIEJU

1. Organizatorem turnieju jest Gminna Instytucja Kultury.
2. Wszystkie informacje dotyczące turnieju będą zamieszczane na stronie  www.gik-leczyce.pl

II. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

1. Termin : 12.07.2014 od 14.00 
2. Miejsce : Boisko trawiaste przy działce sołeckiej w Świetlinie.

III. UCZESTNICY TURNIEJU

1. Turniej jest przeznaczony dla amatorskich drużyn siatkarskich.
2. Każda drużyna maksymalnie może liczyć 10 zawodników.
3. Zawodnik uczestniczący w turnieju zaświadcza własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszeniowej, że stan 
jego zdrowia umożliwia mu grę w piłkę nożną.
4. Udział w turnieju mogą brać osoby mające ukończone 14 lat.
5. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do zachowywania się podczas turnieju z ogólnie przyjętymi normami 
społecznymi.
6. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców.
7. W zespole musi występować minimum jedna kobieta (może być ich więcej).

IV. ZASADY GRY

1. Czas gry: mecz do dwóch wygranych setów do 25 pkt., tie-break do 15 pkt.(w zależności od liczby 
zgłoszonych zespołów). 

V. PUNKTACJA

1. Za zwycięstwo w meczu 2:0 w setach - 2 pkt.
2. Za zwycięstwo w meczu 2:1 w setach – 1 pkt. 
3. O miejscu w tabeli decydują kolejno :
- liczba punktów, wynik meczu bezpośredniego, różnica zdobytych pkt. , zdobyte pkt.
- losowanie przeprowadzone przez organizatora
Jeśli trzy lub więcej zespołów mają taką samą liczbę punktów bierze się pod uwagę małą tabelę utworzoną na 
podstawie wyników pomiędzy zainteresowanymi drużyna

VI. OGÓLNY HARMONOGRAM TURNIEJU

12.07.2014 – Sobota (dwa boiska)
13:40–  przyjazd drużyn z grupy A i B na turniej
13:50 – 14:00 – omówienie regulaminu
14:00 – 18:00 – mecze grupowe i finałowe
18:00 – 18:10 – zakończenie turnieju, rozdanie nagród.
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VII. NAGRODY

Puchary dla drużyn z miejsc I-III.
Medale symboliczne dla wszystkich uczestników.
Drobne upominki

VIII.  PRZEPISY KOŃCOWE

1. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzję, urazy i mogące się wydarzyć wypadki losowe 
związane z prowadzonym turniejem.
3. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników turnieju.
4. Organizator turnieju zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju
5. Przystąpienie do turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
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