
 

Strona 1 z 2 

 

Liga sołecka OPEN 2020 r.  

 

Regulamin turnieju „halowa piłka siatkowa” 

Sala ZSP Łęczyce 14.03.2020 r. godzina 12.00 – 17.00   
 

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 14.03.2020r. od godziny 12:00, w sali ZSP Łęczyce i jest 

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

poza terenu gminy, drużyna zostanie zdyskwalifikowana i zespół nie otrzyma punktów do 

klasyfikacji generalnej sołectw.  

- Termin zgłoszenia upływa: 12.03.2020 r. (czwartek) 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 oraz wypełnić listę 

startową. 

 

4. Zasady uczestnictwa w 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, 

e)  każde sołectwo może (nie musi) zgłosić maksymalnie 2 zespoły,  

f)   w przypadkach uzasadnionych (np. zdarzenie losowe) organizatorzy zastrzegają sobie  

            prawo zmian  w regulaminie lub systemie rozgrywek,  

g)  mecze rozgrywane do 2 wygranych setów ( set do 15 pkt.), w przypadku remisu      

           następuje tiea-break do 15 punktów, rozgrywamy maksymalnie 3 sety w meczu,  

h)  w czasie trwania zawodów prawo do zwracania się do sędziego ma tylko  

           i wyłącznie kapitan/opiekun drużyny, 

i) pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPS. 

 

 

 



 

 

      5.  Zawodnicy: 

- W zawodach udział biorą drużyny 6 osobowe plus 4 rezerwowych, 

- podczas trwania meczu na boisku cały czas musi znajdować się minimum jedna kobieta, 

- drużyna, która nie będzie miała w składzie zawodniczki grającej na boisku, nie będzie   

        dopuszczona do zawodów !!!, 

- minimalny wiek uczestników to 16 lat ( zawodnik musi posiadać zgodę prawnego opiekuna), 

- zawodnik zobowiązany jest do posiadania podczas zawodów dokumentu tożsamości.  

 

6. 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, oddelegowanych z PZPS,  

- 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 a zespół zdyskwalifikowany, 

- zawody zaliczane będą do klasyfikacji generalnej turnieju sołectw, 

-  organizator nie ubezpiecza turnieju/zawodników od OC oraz, nie zapewnia ubezpieczenia 

zawodników z tytułu NW czy NNW, 

- organizator zapewnia wodę dla uczestników, 

- wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowy dyplom, natomiast każdy uczestnik z miejsc 1-3 

turnieju pamiątkowy medal,  

- każdy z uczestników zobowiązany jest podpisaniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz   praw do wizerunku podpisując własnoręcznie na liście startowej zawodów.         

 Jednocześnie przyjmują do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystany tylko i wyłącznie 

w celu  promocji i potrzeb funkcjonowania Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w 

Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie. Niniejsza zgoda dotyczy umieszczania wizerunku na 

stronach internetowych, na  profilu społecznościowym facebook oraz w gazetach. 

- punkty przyznawane będą wg następującego schematu do klasyfikacji sołectw w 2020 roku.  

          

 1 miejsce 100 pkt  

             2 miejsce 90 pkt  

    3 miejsce 80 pkt  

     4 miejsce 75 pkt  

     5 miejsce 70 pkt 

             6 miejsce 65 pkt 

             7 miejsce 60 pkt 

             8 miejsce 55 pkt 

             9 miejsce 50 pkt 

              


