
Regulamin Turnieju Piłki Siatkowej na trawie  

Świetlino 10.07.2021 r.  

1. Organizator  

- Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach  

z siedzibą w Strzebielinie.  

 

2. Cel zawodów 

-  promocja zdrowego stylu życia. 

-  integracja środowiska lokalnego wśród dorosłych. 

- popularyzacja piłki siatkowej. 

- krzewienie sportowej rywalizacji w duchu „fair play”. 

 

3. Termin i miejsce  

- 10.07.2021 r. godzina 10.00 boisko trawiaste przy działce sołeckiej  

w Świetlinie.  

 

4. Warunki uczestnictwa  

- warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia drużyny zgodnie  

z poniższym regulaminem.  

- w turnieju mogą występować tylko zawodnicy mieszkający w gminie Łęczyce. 

- w skład drużyny wchodzi od 6 do 10 zawodników. 

- drużyny mogą być mieszane (kobiety, mężczyźni). 

- drużyna powinna posiadać swoją nazwę i opiekuna drużyny (kapitana). 

- zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę podczas zawodów. 

- zawodnicy biorący udział w zawodach ubezpieczają się na własny  

koszt i własną odpowiedzialność.  

- harmonogram zawodów i system rozgrywek zostanie podany po zakończeniu 

zapisów.  

- system rozgrywania turnieju jest uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn. 

- w drużynach mogą wystąpić zwodnicy, którzy ukończyli 15 lat za zgodą 

rodziców/opiekuna prawnego.  

 

5. Termin zgłoszenia drużyn do rozgrywek  

- 08.07.2021 roku (czwartek) godzina 12.00. 

 Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod numerem 533 531 366 

lub mailowo sport@gik-leczyce.pl. Wszystkie drużyny grające w turnieju przed 

rozpoczęciem zawodów, muszą potwierdzić udział w zawodach, poprzez złożenie listy 

startowej zawodników.  

 

6.  Zasady gry  

– gramy do dwóch wygranych setów 25 pkt, tie-break 15 pkt. (zasady mogą się 

zmienić w zależności od ilości zgłoszonych drużyn).  



- Punkty za zwycięstwo 2-0 otrzymają 2 pkt, za zwycięstwo w tie-breaku 1pkt., za 

przegraną 0 pkt.  

- O miejscu w tabeli decydują kolejno:  

- liczba punktów, wynik bezpośredniego spotkania, różnica zdobytych punktów, 

zdobyte punkty.  

- Jeżeli trzy lub więcej drużyn ma taką samą ilość punktów, bierze się pod uwagę małą 

tabelę utworzoną na podstawie wyników pomiędzy zainteresowanymi zespołami.  

- Pozostałe przepisy gry zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

 

7. Nagrody  

- Puchary, medale dla pierwszych trzech drużyn, dyplomy dla wszystkich drużyn.  

- Organizator zapewnia sędziów z licencją Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

- Organizator zapewnia wodę dla wszystkich uczestników. 

 

8. Przypisy końcowe  

- Kwestie nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Organizator.  

-  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i mogące się wydarzyć 

wypadki losowe  związane z prowadzonym Turniejem.  

- Organizator nie ubezpiecza uczestników Turnieju.  

- Przystąpienie do Turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. 

-  Każda drużyna ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone 

przez jej zawodników lub osoby towarzyszące.  

- Za rzeczy zgubione podczas turnieju Organizator nie bierze odpowiedzialności.  

- Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem, oraz 

przestrzegania jego postanowień. 

- Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie 

zostaną dopuszczeni do rozgrywek a zespół zostanie zdyskwalifikowany.  

- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do podpisania zgody na udział i przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby Turnieju.  

 

 

 

 

 

 

 



Lista startowa Turnieju Piłki Siatkowej Świetlino 10.07.2021 rok. 

 

Nazwa drużyny  ………………………………………………………………. 

 

LP Nazwisko i imię podpis 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

 

 

1. Podpisują powyższą listę oświadczam, że jestem zdrowy i nie ma przeciwskazań zdrowotnych , do 

udziału w Turnieju.   

2. Podpisując powyższą listę oświadczam, że ponoszę pełna odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

podczas Turnieju.  

3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do przedstawienia organizatorom zgody rodziców/opiekunów 

prawnych na udział w Turnieju.  

4. Ponoszę odpowiedzialność za zachowanie zawodników niepełnoletnich podczas Turnieju.  

 

 

 

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

 


