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REGULAMIN  
turnieju piłki siatkowej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 

z Gminy Rozprza   
 

1.      Cel: 
1.   Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku szkolnym, 

2.   Integracja mieszkańców Gminy Rozprza, 

3.   Zaprezentowanie formy spędzania czasu wolnego – aktywnie, bez uzależnienia od nałogu, 

4.   Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji mieszkańców, 

5.   Popularyzacja piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży, 

6.   Podniesienie poziomu sportowego dyscypliny piłki siatkowej, 
7.   Kształtowanie pozytywnego modelu dopingu sportowego, propagowanie idei fair play, 
8. Podejmowanie działań zmierzających do propagowania trzeźwego stylu rekreacji                      
i aktywnego  wypoczynku,  
9.   Promowanie bezpieczeństwa imprez masowych i bezpiecznego kibicowania, 
10. Tworzenie pozytywnego klimatu do edukowania dzieci i młodzieży. 

 

2.      Organizator: 
Organizatorami turnieju siatkarskiego w ramach projektu „Turniej piłki siatkowej w Gminie 
Rozprza” jest Gmina Rozprza. 
  
 

3.      Termin i miejsce: 
Turniej rozegrany zostanie w dniu 22 maja 20134r. od godz. 8.00 do 16.00 w hali sportowej   

Gimnazjum w Rozprzy     

4.      Uczestnictwo: 

 

1. Zgłoszenie udziału w turnieju siatkarskim należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym – 

Załącznik nr 1,  wystawiając zespół ( 4-cio osobowa reprezentacja mieszana + osoby 

rezerwowe w liczbie do 4 osób) spośród    uczniów   swojej    szkoły   i   w    terminie   do   

21 kwietnia   2014 r.   w   kopercie z dopiskiem „Turniej piłki siatkowej w Gminie Rozprza” 

doręczyć na adres:   

 Urząd Gminy w Rozprzy, Michał Tokarski tel. 44  615-80-54 wew. 14, kom. 606 666 

877, e-mail: efs@rozprza.pl  

2. Fakt  zgłoszenia  zespołu  w  ramach rozgrywanego turnieju siatkarskiego  jest  

równoznaczny z przyjęciem i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 

3. W turnieju siatkarskim biorą udział zespoły nadzorowane przez nauczyciela – opiekuna. 

4. Uczestnicy  turnieju, pozostający pod opieką nauczyciela – opiekuna, muszą posiadać 

ważną legitymację szkolną oraz ubezpieczenie z ramienia szkoły ( organizator imprezy nie 

zapewnia ubezpieczenia  dla  uczestników turnieju i  nie ponosi odpowiedzialności  z  
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danego  zakresu ). 

5. Regulamin turnieju będzie dostępny na stronie internetowej  www.rozprza.pl 

6. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

 

5. Sposób przeprowadzenia turnieju: 

 

1. Organizator w dniu turnieju przeprowadzi losowanie na podstawie którego zgłoszone 

zespoły otrzymają numer startowy. 

2. W turnieju zespoły rywalizują każdy z każdym. 

3. Dwa pierwsze zespoły z największą liczbą punktów zagrają o pierwsze miejsce. 

4. Zespoły, które zajęły miejsca 3 i niższe zostaną sklasyfikowane na podstawie zdobytych  

punktów, setów i małych punktów. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywania meczów w zależności 

od ilości zgłoszonych drużyn (system pucharowy). 

 

6. Klasyfikacja: 

 

1. Mecze będą się odbywały do 2 wygranych setów, każdy set do 25 pkt (pod warunkiem 

uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), a w przypadku remisu 1:1 

rozegrany zostanie tie-break do 15 pkt ( pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi 

przez jeden z zespołów ). 

2. O miejscu decyduje ilość punktów:  odpowiednio za wygraną 2 pkt  i za przegraną 1 pkt. 

3. W wypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje stosunek setów, a w następnej 

kolejności stosunek „małych punktów”. 

4. Mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli: drużyna nie ma sześcioosobowego składu 

mieszanego, drużyna nie stawi się na mecz, w drużynie grał nieuprawniony zawodnik lub 

zawodnicy. 

 

7.   Nagrody w konkursie 

1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe dla drużyn, które zajmą miejsca I – III.  

2. Każda szkoła zgłoszona do turnieju, otrzyma puchar. 

3. Każdy uczestnik turnieju otrzyma dyplom za udział w turnieju 

4. Przyznane będą również nagrody indywidualne: 

- Najlepszy ATAKUJĄCY 

http://www.rozprza.p/


  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Projekt pn.: „Turniej piłki siatkowej w Gminie Rozprza”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

 w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

   
 
 
 

 -Najlepszy BLOKUJĄCY 

- Najlepszego ZAGRYWAJĄCEGO 

- Najlepiej BRONIĄCEGO 

- Najlepszego LIBERO 

- Najlepiej ROZGRYWAJĄCY 

- Najlepiej PUNKTUJĄCY 

- MVP. 

5. Fundatorem nagród dla drużyn jest Gmina Rozprza, w ramach projektu  „Turniej piłki 

siatkowej w Gminie Rozprza”. 

 

8.   Ogłoszenie wyników konkursu 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu rozgrywania turnieju tj. w dniu  

22 maja 2014 roku. 

 

9.    Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników turnieju. 

2. Wszelkie zmiany regulaminu może wprowadzać jedynie Organizator informując o nich 

wszystkich uczestników. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów przyjętych w Regulaminie. 

 
 


