
Otwarty Gminny Amatorski Turniej Piłki Siatkowej  
O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba 

24 listopad 2012 - Hala Zespołu Szkół nr 1 
 

REGULAMIN TURNIEJU 
 

1. Cel imprezy: 
Propagowanie piłki siatkowej w środowisku lokalnym. 

 
2. Organizatorzy: 
Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie 
 

Termin zgłoszeń: do 22 listopada 2012 r. (czwartek) do godz. 1500 
Zgłoszenia z nazwą drużyny i składem prosimy przesłać pocztą elektroniczną na 
adres: administracja-sosir@nowadeba.pl 
- wyłącznie na załączonej karcie zgłoszenia z wypełnionymi wszystkimi 
rubrykami. 
 
Losowanie odbędzie się 23 listopada 2012 r. (piątek) o godzinie 1600 w salce 
fitness na krytej pływalni SOSiR w Nowej Dębie. Prosimy o wydelegowanie  
przedstawiciela drużyny na losowanie.   

 
3. Termin i miejsce rozegrania turnieju: 

24 listopad 2012 r. (sobota) – godz. 800 – Hala ZS Nr 1 w Nowej Dębie 
 

4. Warunki uczestnictwa 

 Drużyny liczą min. 6 a max. 12 zawodników, 

 Każda drużyna musi posiadać w swoim składzie, co najmniej 1 zawodniczkę  
spełniającą wszystkie warunki regulaminu, która musi rozegrać przynajmniej  
1 pełnego seta w każdym meczu (sugestia organizatorska – drużyna powinna 
posiadać w składzie min. 2 zawodniczki). 

 Do składu drużyny może być powołany zawodnik (lub zawodniczka), który 
ukończył 18 lat (biorąc pod uwagę rok urodzenia) lub 1 niepełnoletni za 
pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. Do składu drużyny nie można 
powołać zawodnika (mężczyzny) czynnie grającego w siatkówkę lub 
zgłoszonego do PZPS.  

 Zawodnik (lub zawodniczka) powołany do składu drużyny musi być związany 
z miastem lub gminą Nowa Dęba poprzez miejsce zamieszkania, nauki lub 
miejsce pracy. 

 Zawodnik (lub zawodniczka), który został powołany do składu jednej drużyny i 
został wprowadzony na boisko, nie może być powołany do składu innej 
drużyny 

 Zmiany składów drużyn mogą być dokonywane maksymalnie do pierwszego 
meczu danej drużyny 

 Do reprezentowania interesów drużyny związanych z turniejem upoważniony 
jest tylko kapitan lub kierownik drużyny, 

 Zawodnicy (oraz zawodniczki) powołani do drużyny winni posiadać jednakowe 
stroje sportowe  

 Dopuszczą się nieograniczoną ilość zmian w czasie meczu, zmiany mogą być 
dokonywane po zakończonej akcji. 
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5. Przepisy i punktacja 
 
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady, które 
nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie stosowane będą zgodnie z przepisami PZPS. 
 

 Zgłoszone drużyny zostaną podzielone w drodze losowania na grupy. W 
grupach mecze będą rozgrywane „każdy z każdym” 

 Zasady uczestnictwa w półfinałach i finale zostaną ustalone w czasie 
losowania. Spotkania będą rozgrywane do dwóch wygranych setów. 

 W przypadku 1:1 w setach decydujący set rozgrywany jest do momentu 
uzyskania przez jeden z zespołów 15  punktów z różnicą minimum dwóch 
punktów. 

 Wysokość siatki wg przepisów PZPS dla mężczyzn tj. 2,43 m. 
 

Sposób punktacji meczów: 
• wygrana w stosunku 2:0 - 3 punkty 
• wygrana w stosunku 2:1 - 2 punkty 
• przegrana w stosunku 1:2 - 1 punkt 
• przegrana w stosunku 0:2 - 0 punktów 
• walkower - minus 3 punkty oraz strata dwóch setów do zera 

O kolejności miejsc w grupach decydują: 
• większa ilość dużych punktów, 
• lepszy stosunek setów 
• lepszy stosunek „małych punktów” 

 
6. Nagrody 

 Każda uczestnicząca drużyna otrzyma dyplomy, 

 Pierwsze 3 drużyny otrzymują statuetki, 

 Przewidziane nagrody niespodzianki dla publiczności 
 

7. Postanowienia końcowe: 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione  
na terenie obiektu gdzie rozgrywany jest turniej, a w szczególności  
w szatniach. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe podczas rozgrywek 
zdarzenia losowe powodujące szkody na zdrowiu lub mieniu zawodników, 

 Zawodnicy dokonują wszelkich ubezpieczeń we własnym zakresie, 

 W sprawach niejasnych ostateczną decyzję podejmują organizatorzy. 
 
  
 
Informacji na temat turnieju udzielają:  
Agnieszka Łyżeń, tel. 15 855 5416 w 21,  
Rafał Lewandowski, tel. 15 846 5225 
 
 

Zapraszamy do udziału w turnieju 
 
 

Dyrektor SOSiR 
Adam Szurgociński 

 
 


