
 

 

 

Halowy Turniej Piłki Siatkowej Łęczyce, 21.04.2018 r. 

 

Sołectwo …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

LICZBA PORZĄDKOWA 

 

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS 
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Podpisując poniższą listę oświadczam, że ponosimy pełna odpowiedzialnośc za szkody wyrządzone podczas turnieju. 

Zawodnicy niepełnoletni są zobowiązani do przedstwawienia organizatorom zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w 

turnieju. 

Ponoszę odpowiedzialność za zachowanie niepełnoletnich zawodników mojej drużyny podczas turnieju. 

 Oświadczam, że wszyscy zawodnicy niepełnoletni z mojej drużyny maja zgodę rodziców na udział w Turnieju. 

Podpisując poniższą listę oświadczam, że jestem zdrowy i nie posiadam żadnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w 

turnieju. 

W drużynie obowiązkowo powinna wystąpić jedna kobieta.  

Kapitan drużyny: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Regulamin Turnieju „Halowa Piłka siatkowa” 

1. Organizator 

 Organizatorem Turnieju jest Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach  

 z siedzibą w Strzebielinie. 

2. Cel zawodów: 

Celem Turnieju jest promocja zdrowego trybu życia oraz integracja środowiska lokalnego. 

3. Termin i miejsce: 

- Turniej odbędzie się dnia 21.04.2018r. od godziny 10:00, na hali w Łęczycach i jest 

przeznaczony dla mieszkańców gminy Łęczyce. Jeżeli w drużynie wystąpią zawodnicy z poza 

gminy, drużyna zostanie zdyskwalifikowana i zespół nie otrzyma punktów do klasyfikacji generalnej 

sołectw.  

- Termin zgłoszenia upływa: 13.04.2018 r. (piątek) do godziny 10:00. Zgłoszenia należy dokonać 

telefonicznie:  58 676 16 99  - siedziba GIKiB Tomasz Myszewski lub mailowo 

myszewski.tomasz@gmail.com. Drużyny biorące udział w turnieju przed rozpoczęciem muszą 

zgłosić się do organizatora i potwierdzić udział w zawodach. 

 

4. Zasady Turnieju: 

- System rozgrywania meczy jest zależny od ilości drużyn biorących udział w turnieju i zostanie 

ustalony po terminie zgłaszania zespołów. 

- Mecze rozgrywane są na dwóch boiskach jednocześnie. 

- O kolejności w grupie decydują odpowiednio: 

a) Liczba punktów ( zwycięstwo – 2 pkt, zwycięstwo ze strata seta 1 pkt, przegrana 0 pkt) 

b) Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do straconych 

c) Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych. 

d) Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych w ust. a, b, c, nadal nie można ustalić kolejności, 

o wyższej pozycji w tabeli decydują mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

- Mecze rozgrywane do 2 wygranych setów ( set do 15pkt.), w przypadku remisu następuje tiea-

break do 15 punktów. 

- Mecz finałowy zostanie rozegrany do 2 wygranych setów ( set do 25 punktów),  

w przypadku remisu następuje dogrywka do 15 punktów. 

- W czasie trwania zawodów prawo do zwracania się do sędziego ma tylko  

i wyłącznie kapitan drużyny. 

- Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPS. 

Zawodnicy: 

- w zawodach udział biorą drużyny 6 osobowe. 

- Podczas trwania meczu na boisku cały czas musi znajdować się jedna kobieta. 

- Minimalny wiek uczestników to 16 lat ( zawodnik musi posiadać zgodę prawnego opiekuna). 

Nagrody: 
Puchary i medale dla trzech najlepszych drużyn oraz dyplomy dla każdej drużyny. 

 

5. Postanowienia końcowe: 

- Każda drużyna zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania powyższego regulaminu oraz 

regulaminu obowiązującego na terenie Zespołu Szkół w Łęczycach. 

- Organizator zapewnia profesjonalnych sędziów oraz podstawową opiekę medyczną. 

- Za rzeczy zgubione podczas turnieju organizator nie odpowiada. 

- Dopuszczalna gra tylko w obuwiu przeznaczonym na hale sportową. 



 

 

- 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 tytoniu i 

spożywania alkoholu. 

- Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną 

dopuszczeni do rozgrywek. 

- Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie  

w zależności od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we 

wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. 

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji 

regulaminu i zasad gry. 

- W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny zawodów w 

porozumieniu z organizatorem. 

- Wyniki turnieju zaliczane będą do Ligi Sołeckiej 2018 r. 

- Punkty przydzielane w ramach LIGI SOŁECTW 2018 w kategoriach OPEN to: 

1 miejsce 100 pkt 

2 miejsce 90 pkt 

3 miejsce 80 pkt 

4 miejsce 75 pkt 

5 miejsce 70 pkt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


