
Regulamin 

Turnieju Piłki Siatkowej 

o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie 
 
 

1. W turnieju mogą brać udział drużyny 3 osobowe.  

2. Drużyna musi posiadać swoją nazwę w języku polskim. 

3. System rozgrywek - liczba grup i drużyn w grupie zależeć będzie od liczby zgłoszonych zespołów. 

Ostateczny system rozgrywek zostanie ogłoszony przed losowaniem 

4. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, w przypadku remisu 1:1, rozgrywany będzie 

dodatkowy set decydujący [tie-break]. Gra do 21 punktów (tie-break do 15 punktów). Mecze 

odbywać się będą na dwóch boiskach w kolejności określonej przez Organizatorów. Po zakończeniu 

jednego meczu następny rozpocznie się po 5 minutach. Nie zastosowanie się do tego będzie 

powodowało sankcje od odjęcia punktów aż do dyskwalifikacji drużyny. 

5. Zwycięzca meczu w stosunku 2:0 otrzymuje 3 punkty; w stosunku 2:1 – 2 punkty, przegrany w tym 

meczu – 1 punkt. 

6. O miejscu w grupie decyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku takiej samej ilości 

wygranych meczy decyduje wynik bezpośredniego pojedynku. a w dalszej kolejności różnica 

pomiędzy wygranymi a przegranymi setami,  liczba wygranych setów, lepsza różnica małych 

punktów.  

7. Turniej rozpoczyna się w sobotę 20 stycznia 2018r. o godz. 9.00 

8. W przypadku niestawienia się drużyny na Turniej / mecz oddawany jest walkowerem 2:0 a 

zwycięzca otrzymuje za każdy set maksymalną liczbę punktów/ 

9. Sędzia meczu rozstrzyga wszelkie kwestie sporne dotyczące rozgrywanego meczu. Jego zdanie jest 

decydujące i ostateczne. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych 

wykonanych podczas zawodów do umieszczenia na stronie internetowej i w celach 

promocyjnych  

11. Kapitanowie składają do dnia 18 stycznia 2018 roku do godz. 15.00 (czwartek) na portierni pływalni 

„Na Fali” w Michałowie (ul. Sienkiewicza 21A); przesyłają mailowo 

sekretariatmosir@michalowo.eu  lub faxem (85) 7 189 424 - imienne wykazy drużyn z ich nazwą na 

drukach będących załącznikiem do regulaminu. 

12. O przynależności do poszczególnych grup decyduje losowanie w dniu 18 stycznia 2018  roku 

(czwartek) o godz. 15.30 na terenie pływalni „Na Fali”– wskazana obecność kapitanów drużyn na 

losowaniu. Najlepsze drużyny z ubiegłorocznego turnieju będą rozstawione. 

13. Każda drużyna otrzyma dyplom, puchar, zawodnicy z miejsc 1-3 medale. Organizatorzy wręczą 

indywidualne statuetki w kilku wybranych kategoriach.   

14. Wszelkie kwestie sporne dotyczące samej organizacji Turnieju rozstrzygają Organizatorzy  
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Załącznik do regulaminu  

 

 

Halowy Turniej w Piłce Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Michałowie  

(20 stycznia 2018) 

 

 

 

……………………………………………………………… 
(nazwa drużyny) 

 

 

  Imię i nazwisko           Podpis 

 

1…………………………………………    …..……………… 

 

 

 

2…………………………………………    ………………….. 

 

 

 

3…………………………………………    ………………….. 

 

 

 

 

 
W przypadku osoby niepełnoletniej wymagany jest podpis jednego z  rodziców lub opiekunów prawnych. Zgłoszenie 

należy dostarczyć do dnia 18 stycznia 2018 roku do godz. 15.00 (czwartek) na portierni pływalni „Na Fali” w 

Michałowie (ul. Sienkiewicza 21A); przesłać mailowo sekretariatmosir@michalowo.eu  lub faxem (85) 7 189 424. 

Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju siatkarskim. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w związku z moim udziałem w turnieju siatkówki zgodnie z ustawą  z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.). 

Zobowiązujemy się do przestrzegania Regulaminu. Potwierdzamy wiarygodność danych. 

 

 

…………………………………………… 
(podpis kapitana) 

 

…………………………………    ………………………………                                       

(mail kapitana)           (telefon kapitana) 
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