
                                 Regulamin OtwartegoTurnieju Piłki Siatkowej 
      o Puchar Dyrektora MOSiR  Włodawa

               I. Organizator: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie.
Dane teleadresowe:
22-200 Włodawa, ul.Szkolna 4, tel. 82/57-22-584
www.mosir.wlodawa.eu, adres e-mail:mosir.wlodawa@gmail.com 

             II. Cel zawodów: 

1. Popularyzacja siatkówki wśród społeczeństwa.
2. Wyłonienie najlepszej drużyny turnieju.
3. Promowanie zdrowego trybu życia. 

           III. Miejsce i termin rozgrywanych spotkań: 

17 grudnia 2022 r. (sobota), godz. 10:00, (zbiórka 9:00) hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji we Włodawie. 
Harmonogram rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn.

         IV. Uczestnictwo: 

1. Turniej przeznaczony jest dla drużyn amatorskich (dopuszczalne są drużyny mieszane). 
2. Uczestnikami Turnieju mogą być wyłącznie amatorzy, tzn. osoby niezgłoszone do rozgrywek  
przez OZPS i PZPS (we wszystkich kategoriach rozgrywkowych PZPS). 
3. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie u organizatora w wyznaczonym terminie karty zgłoszenia 
załącznik nr 1 do Regulaminu. 
4. W skład zespołu może wchodzić min. 6, a maks. 10 zawodników. 
5. Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie. 
6. Drużyna winna mieć kapitana, który odpowiada za kontakt z organizatorem oraz za zawodników 
podczas turnieju. 
7. Każda drużyna musi posiadać swoją nazwę. 
8. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i oświadczają, że nie mają żadnych 
przeciwwskazań lekarskich. 
9. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następst nieszczęśliwych wypadków (NNW).        
10. Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne.

        V. Zasady gry: 

1. System rozgrywania meczy jest zależny od ilości drużyn biorących udział w turnieju i zostanie 
ustalony po konsultacji z sędzią głównym i kapitanami drużyn przed rozpoczęciem zawodów. 
2. Losowanie grup/drabinki turniejowej odbędzie się w dniu turnieju (sobota) o godz. 9:30.
a. godz. 10:00 rozpoczęcie turnieju - mecze grupowe, półfinałowe i finałowe.
3.O końcowej klasyfikacji decyduje kolejno: 
• większa liczba zdobytych punktów, 
• większa liczba zwycięstw, 
• większy stosunek setów, 
• większy stosunek „małych” punktów, 

http://www.mosir.wlodawa.eu/
mailto:mosir.wlodawa@gmail.com


• wynik bezpośrednich spotkań (kolejno – punkty, sety, „małe punkty”).                                             
We wszystkich zawodach rozgrywanych metodą turniejową obowiązuje punktacja: 
• 2 punkty – wygranie meczu, 
• 1 punkt – przegranie meczu, 
• 0 punktów – przegranie meczu walkowerem. 
4. Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów (każdy do 25 pkt.), w razie konieczności 
rozgrywany jest trzeci set (do 15 pkt.). 
5. W trakcie każdego seta drużynie przysługują dwie 30 sekundowe przerwy na życzenie. 
6. W czasie trwania zawodów prawo zwracania się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan 
drużyny. 
7. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPS. 

       VI. Zapisy:
 
Zgłoszenia drużyn należy dokonać w terminie do 12.grudnia.2022 r. drogą mailową na adres: 
mosir.wlodawa@gmail.com  poprzez kartę zgłoszeniową dostępną pod adresem: 
https:www.mosir.wlodawa.eu,

      VII. Nagrody: 

Przewidziane są puchary dla 3 najlepszych drużun i dyplomy dla wszystkich drużyn. 

     VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Każda drużyna jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania powyższego regulaminu. 
2. Za rzeczy zagubione podczas turnieju organizator nie odpowiada. 
3. Dopuszczalna jest gra tylko w miękkim obuwiu. 
4. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone 
przez jej zawodników podczas turnieju. 
5. Organizatorzy informują, że na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu          
i spożywania alkoholu. 
6. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną 
dopuszczeni do rozgrywek. 
7. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności 
od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach 
istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. 
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji 
regulaminu i zasad gry. 
9. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
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