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REGULAMIN OTWARTEGO TRUNIEJU PIŁKI 

SIATKOWEJ  SUSKA MAJÓWKA 

 
Sucha Beskidzka   
3 i 5 maj 2017r. 

 
I. Cel turniejów 

1. Popularyzacja gry w piłkę siatkową w Suchej Beskidzkiej. 

2. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

3. Promowanie rywalizacji sportowej opartej na zasadzie ”fair play”. 

 
II. Organizator Turniejów 

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka 

Uczniowski Klub Sportowy "Dziadki"  

 

III. Terminy i miejsce Turniejów 

1. Turniej siatkówki dzieci i młodzieży rozpoczyna się w dniu 01 maja 2017 r. od godz. 

14.30. 

2. Turniej siatkówki w kategorii "OPEN" rozpoczyna się w dniu 03 maja 2017 r. od godz. 

14.30. 

3. Oba turnieje rozegrane zostaną w Hali Sportowej ZS im. Jana Pawła II, ul. Pułkownika 

Tadeusza Semika 3, 34-200 Sucha Beskidzka 

4. Uroczyste otwarcie turniejów z udziałem wszystkich drużyn odbędzie się o godz. 

14.30, po którym przeprowadzone zostanie losowanie grup. 

5. Zakończenie turniejów przewiduje się na godz. 20.00. 

 

IV. Uczestnicy Turniejów 

1. W zawodach biorą udział drużyny składające się z przynajmniej z 5 

zawodniczek/zawodników. 

2. W przypadku drużyn w kategorii OPEN nie ma ograniczeń wiekowych. 

3. Zawodnicy, którzy w dniu zawodów nie ukończyli 18 lat, zobowiązani są do 

przedstawienia organizatorom pozwolenia na udział w turnieju, podpisanego przez 

rodziców lub prawnych opiekunów. 

4. Zgłoszenie drużyny do turnieju traktuje się jako równoznaczne z: 

 zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i deklaracją jego przestrzegania we  

wszystkich punktach, 

 wyrażeniem przez zawodników i trenerów zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów przeprowadzenia zawodów, 

 wyrażeniem zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku                        

w przekazach medialnych elektronicznych i w formie drukowanej przez 

organizatora oraz przedstawicieli mediów zaproszonych przez organizatora. 
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5. Drużyny zobowiązane są do występowania w jednolitych strojach sportowych oraz 

posiadania odpowiedniego obuwia halowego, niebrudzącego parkietu i wolnego od 

zanieczyszczeń z zewnątrz. 

 

V. Zgłoszenia do Turniejów 

1. Zgłoszenia do turniejów przyjmowane są: 

 w przypadku turnieju w kategorii dzieci i młodzieży – do 30.04.2017 r., 

 w przypadku turnieju w kategorii OPEN – do 30.04.2017 r. 

2. W obu turniejach bierze udział maksymalnie 8 drużyn – decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Zgłoszenie do turnieju można przekazywać: 

 Telefonicznie:  

Kategoria „Gimnazjum”: +48793065444,  

Kategoria OPEN: +48530030101 

 drogą elektroniczną na adres: taraso@interia.pl 

 

VI. Ogólne zasady Turniejów 

1. Wszystkie mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. 

2. Oba turnieje rozgrywane będą według tych samych zasad systemem mieszanym: 

 runda grupowa (grupy ustalone na podstawie losowania) – 4 drużyny „każdy                

z każdym”; mecze w dwóch grupach jednocześnie na dwóch boiskach, 

 runda półfinałowa - 2 mecze (1 drużyna z grupy II z 2 drużyną z grupy I                           

i odwrotnie), 

 mecz o miejsce III (przegrani z rundy półfinałowej), 

 WIELKI FINAŁ. 

3. Punktacja w rundach grupowych: 

1) za zwycięstwo 2:0 drużyna otrzymuje 3 punkty meczowe, 

2) za zwycięstwo 2:1 drużyna otrzymuje 2 pkt. meczowe, a przeciwnik 1 pkt., 

3) w przypadku walkoweru wynik meczu ustala się jako 2:0 oraz 25:0 w każdym 

secie, 

4) kolejność zespołów po rundzie grupowej ustala się według liczby zdobytych 

punktów meczowych, 

5) w przypadku równej liczby punktów o miejscu w tabeli decyduje w kolejności: 

a) wyższy stosunek setów zdobytych do setów straconych, 

b) wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 

c) wyższy stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów 

straconych. 

 

VII. Nagrody 

Wszyscy uczestnicy turniejów zostaną nagrodzeni: 

 trzy najlepsze drużyny każdego turnieju otrzymają puchary, w tym pierwsza 

drużyna główne trofeum – PUCHAR SUSKIEJ MAJÓWKI, 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji sytuacji i zdarzeń  nadzwyczajnych, 

które nie zostały uwzględnione w niniejszym regulaminie. 
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2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia oraz 

zagubienia lub uszkodzenia sprzętu, kradzieży odzieży i innych rzeczy osobistych 

zawodników i trenerów (opiekunów). 

3. We wszystkich sprawach związanych z organizacją turnieju można kontaktować się 

telefonicznie: Michał Tarasek, tel. 793065444  (dzieci i młodzieży) 

Krzysztof Janoszek, tel. 530 030 101 (kategoria OPEN) 

 

Organizatorzy Turnieju 

 

 

 

 

 

 

 

 


