
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Podgórzyn  

i  

Rezydencji Lawendowe Wzgórze 

 

Regulamin Organizacyjny zawodów: 

 

I. Cel zawodów: 

1. Promocja Gminy Podgórzyn. 

2. Promocja rekreacji ruchowej jako formy wypoczynku. 

3. Integracja społeczności lokalnej. 

4. Popularyzacja gry w piłkę siatkową. 

 

II. Organizator: 

1. Urząd Gminy Podgórzyn 

2. Rezydencja Lawendowe Wzgórze 

3. Sołectwo Zachełmie 

 

III. Terminy i miejsce zawodów: 

13 Czerwca 2015 r. (sobota) - od godz. 9:00 (zawody zostaną rozegrane bez względu na 

panujące w tym dniu warunki atmosferyczne). 

Boisko do piłki siatkowej plażowej na terenie Rezydencji Lawendowe Wzgórze w Zachełmiu 

(adres: Zachełmie nr 64). 

 

IV. Zgłoszenia i opłaty: 

1. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą telefonicznie (pod nr 696 607 107) lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (solectwo.zachelmie@gmail.com) w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 05.06.2015 r. W zgłoszeniu należy podad nazwę drużyny oraz jej skład 

osobowy. 

2. W przypadku niewielkiej liczby zgłoszeo otrzymanych w podstawowym terminie Organizator 

zastrzega sobie prawo do wydłużenia  terminu przyjmowania zgłoszeo do turnieju. 

3. Ze względu na ograniczony czas zawodów w turnieju przewiduję się udział maksymalnie  

10 drużyn. W przypadku większej ilości zgłoszeo o kolejności decyduje data ich wpływu. 

4. Udział w turnieju jest bezpłatny. Organizator zapewnia ponadto uczestnikom turnieju napoje  

i kiełbaski na ognisko.  

 

V. Zasady uczestnictwa: 

1. W turnieju mają prawo brad udział zespoły czteroosobowe (reprezentacje sołectw), których 

członkami są zawodnicy zamieszkali na terenie Gminy Podgórzyn. 



2. Każdy  zawodnik biorący udział w turnieju może występowad tylko w jednym zespole. 

3. W grze powinno uczestniczyd po czterech zawodników w każdym zespole. W uzasadnionych 

przypadkach istnieje możliwośd dopuszczenia do gry drużyny 3 osobowej, na wniosek tej 

drużyny i za zgodą Organizatora zawodów. 

4. Zespoły zgłoszone do turnieju powinny w trakcie meczu występowad w jednolitych koszulkach 

(koszulki zapewnia Organizator). 

5. W turnieju mogą uczestniczyd zespoły mieszane: kobiety-mężczyźni. 

6. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem i przestrzegania jego postanowieo. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości weryfikacji danych osobowych każdego 

zawodnika zgłoszonego do turnieju, pod kątem spełniania warunku uczestnictwa zawartego  

w pkt 1. 

8. W przypadku ujawnienia w trakcie turnieju, że w danej drużynie występują nieuprawnieni do 

gry zawodnicy, drużyna zostaje zdyskwalifikowana.  

 

VI. System rozgrywek 

1. Turniej odbywad się będzie w systemie grupowym : 

a) Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy. W grupach rywalizacja odbywa się  

w systemie każdy z każdym. O przydziale do danej grupy decyduje losowanie. 

b) Mecz składa się z dwóch setów rozgrywanych do 21 punktów (w przypadku dużej ilości 

drużyn do 15 punktów). 

c) W przypadku wygranej w setach 2:0 drużyna wygrana otrzymuje 3 pkt, natomiast 

przegrana 0 pkt. W przypadku wygrania po jednym z rozgrywanych setów przez każdą  

z drużyn, oba zespoły otrzymują po 1 pkt. 

d) O kolejności w tabeli decydują  odpowiednio: suma zdobytych punktów za rozegrane 

mecze, bilans małych punktów. 

e) Z każdej grupy do półfinału awansują po 2 zespoły. W fazie pucharowej gra następuje do 

dwóch wygranych setów do 21 pkt. Zwycięzcy meczów półfinałowych awansują do 

finału, natomiast drużyny przegrane rozgrywają mecz o III miejsce w turnieju. 

2. Mecze rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w piłkę siatkową 

zatwierdzonymi przez PZPS z modyfikacjami dopuszczanymi przez organizatora. 

3. Zespoły przygotowują się do spotkao poza wydzielonym boiskiem do gry. 

4. Przed meczem zespoły mają prawo do 3-minutowej, wspólnej rozgrzewki na boisku. 

5. Każdy zespół ma prawo do jednej 30-sekundowej przerwy w secie. 

 

VII. Nagrody 

Trzy pierwsze zespoły otrzymują puchary. Organizator przewiduje ponadto wybór  

i uhonorowanie najlepszego zawodnika oraz zawodniczki turnieju. 

 

 



VIII. Postanowienia koocowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione, zgubione lub zniszczone 

przed, w czasie oraz po zawodach. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje zawodników oraz inne 

zdarzenia losowe, które mogą wystąpid w trakcie turnieju. 

3. Zgłoszenie danego zawodnika do turnieju jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego 

oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwwskazao lekarskich dotyczących możliwości jego 

uczestnictwa w zawodach sportowych. 

4. Zawodnicy uczestniczący w turnieju nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 

wypadków i biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialnośd. 

5. W sprawach spornych i nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia Główny 

Zawodów w porozumieniu z organizatorem. 

6. Organizator zapewnia piłkę do gry. 

7. Organizator nie zabezpiecza piłek do rozgrzewki. 

8. Uczestniczący w rozgrywkach zawodnicy (zespoły) ubezpieczają się na koszt własny. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji 

regulaminu i zasad gry. 

 

Za sprawy organizacyjne odpowiadają:  

Robert Płucieoczak –  tel. 696 607 107, solectwo.zachelmie@gmail.com 

Mariusz Musiałowski –  tel. 607 446 644, rezydencja@lawendowewzgorze.pl 
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