
REGULAMIN 

TURNIEJU O PUCHAR BURMISTRZA W PIŁCE 

SIATKOWEJ MĘŻCZYZN 

 

Turniej odbędzie się 16 lutego 2020 roku (niedziela) w godzinach 10:00 do 

14:00 na Hali Sportowej w Bilczy. 

 

Regulamin: 

1.Zespół liczy 6 zawodników + rezerwowi (max 10 osób).  Minimum 5 zawodników na boisku. Jeden 

czas dla zespołu w całym spotkaniu. W zespole mogą występować kobiety. 

2.Zawodnik, może grać tylko w jednym zespole. 

3.Zabranie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (z jasną podeszwą).  

4.Przepisy gry wzorowane na piłce siatkowej. 

5.System rozgrywek: rozgrywki będą prowadzone systemem każdy z każdym. Po rozegraniu 

wszystkich meczy grupowych – sporządzona zostanie tabela, z której zespół nr 1 zagra z zespołem nr 

2 o zwycięstwo, zespół nr 3 z zespołem nr 4 zagra o III miejsce, zespół nr 5 zagra z zespołem nr 6 o V 

miejsce, a zespół nr 7 zajmie VII miejsce. 

 

O kolejności decydują kolejno:  

• zwycięstwa, 

• punkty,  

• sety,  

• gdy sety są równo decydują małe punkty (ich różnica),  

• bezpośredni pojedynek . 

 

6.Gramy: dwa sety do 15 punktów – z tym, że 15. punkt jest kończącym set. Bez tie-breaka.   

Punktacja:  

2-0  za 2 punkty 



1-1  po 1 punkcie dla zespołów 

0-2  bez punktu. 

Rozgrzewka (możliwość rozgrzewania się na hali 1h przed początkiem turnieju od 9:00, mecze 

rozgrywane podczas turnieju są bezpośrednio jeden po drugim- podczas turnieju rozgrzewka 

we własnym zakresie, np. na korytarzu). 

7.Zgłoszenia  wg druku zamieszczonego na stronie internetowej (osoby niepełnoletnie dodatkowo 

wypełniają druk „Zgoda rodziców na uczestnictwo/Oświadczenie RODO”- bez spełnienia tego 

warunku brak możliwości uczestnictwa w turnieju). Osoba niepełnoletnia mogąca wystąpić w 

Turnieju musi mieć ukończone 15 lat. 

8. Podczas całego turniej będzie zapewniona opieka medyczną. 

9.Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan lub opiekun zespołu. 

10.Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub 

legitymację szkolną (dotyczy niepełnoletnich).  

11. Zespól jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem rozgrywek i regulaminem „Hali Bilcza” 

12.Nagrody: 

• Puchary i piłki: dla najlepszych 4 zespołów turnieju; 

• Piłka do Siatkówki: dla najlepszych 4 zespołów turnieju; 

• Statuetka: dla najlepszego zawodnika (wybierany z grona ścisłego finału); 

• Dyplomy: dla 7 uczestników turnieju; 
 

13.Inne informacje i sprawy organizacyjne na miejscu podczas turnieju. 

O sprawach nie ujętych w w/w regulaminie decyduje organizator oraz sędzia główny zawodów. 

 

UWAGA!!! 

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

Wszelakie negatywne zachowania na boisku i poza nimi będą 

karane, łącznie z wykluczeniem zespołu odpowiedzialnością za 

wyrządzone szkody. 


