
 

 

 

 

1) Sołecki Turniej Piłki Siatkowej w Świetlinie 

Świetlino, 14.07.2018r. 

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

 

LICZBA PORZĄDKOWA 

 

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

 

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: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

1. Organizator 

 Organizatorem Turnieju jest Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach  

 z siedzibą w Strzebielinie oraz sołectwo Świetlino. 

2. Cel zawodów: 

Celem Turnieju jest promocja zdrowego trybu życia oraz integracja środowiska 

lokalnego. 

3. Termin i miejsce: 

- Turniej odbędzie się dnia 14.07.2018 r. boisko trawaste przy działce sołeckiej w 

Świetlinie. 

- Rozpoczęcie o godzinie 10:00. 

- Każde sołectwo może zgłosić maksymalnie drużynę do rozgrywek. 

- Do klasyfikacji generalnej LIGII SOŁECTW punkty można uzyskać wyłącznie 

sołectwa, w której mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia oraz w każdej z 

drużyn, podczas meczu  musi występować przynajmniej jedna kobieta.  

- Punkty przyznawane będą wg następującego schamatu do klasyfikacji sołectw  

1 miejsce 100 pkt 

2 miejsce 90 pkt 

3 miejsce 80 pkt 

4 miejsce 75 pkt 

5 miejsce 70 pkt  

- Termin zgłoszenia upływa: 12.07.2018r. (czwartek) o godz. 10:00.  

- Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie:  58 676 16 99  - siedziba GIKiB Tomasz 

Myszewski.  

- Drużyny biorące udział w turnieju przed rozpoczęciem muszą zgłosić się do 

organizatora i potwierdzić udział w zawodach. 

4. Czas gry: mecz do dwóch wygranych setów do 25 pkt., tie-break do 15 pkt. (w 

zależności od liczby zgłoszonych zespołów 

5. 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 
 

1.  NAGRODY 

Puchary ,medale  dla drużyn z miejsc I-III. Pamiątkowe dyplomy dla wszystkich drużyn.  

 

 



 

 

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. 

 

 


