
REGULAMIN  

TURNIEJU  SIATKÓWKI   REKREACYJNEJ 

PONURZYCA, 22.08.2015 

WSTĘP: 

Turniej realizowany jest w ramach Programu „Wolontariat Rodzinny lokalnie” Fundacji PZU i 

Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 

 

1. ORGANIZATORZY/ PARTNERZY: 

  Fundacja CEAS, GMINA CELESTYNÓW, GOK. 

2. CEL ZAWODÓW: 

 Popularyzacja piłki siatkowej; 

 Aktywny wypoczynek; 

 Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej; 

 Promocja Ponurzycy. 

3. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU: 

 22.08.2015, w godzinach 15.30 – 20.00; teren przy Starej Szkole w Ponurzycy. 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 Drużyna składa się minimum z 4 zawodników (wpisanych do protokołu zawodów),  

 W Turnieju przewiduje się drużyny w składach mieszanych, dla różnych kategorii wiekowych. 

Organizator w dniu zawodów pogrupuje obecne drużyny według kategorii wiekowych.  

 Zgłoszenia drużyn pod numerem telefonu 500 193 997 lub mailowo 

ceas.zofiagajewska@gmail.com, lub w dniu Turnieju o godz. 15.30. 

 Każdy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w Turnieju musi złożyć własnoręcznie podpisane 

oświadczenie o zdolności do udziału w nim, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o 

zdolności do udziału w Turnieju musi złożyć przedstawiciel ustawowy.  

5. SYSTEM ROZGRYWEK: 

 Turniej będzie rozgrywany systemem ustalonym przez organizatora w dniu zawodów, w zależności od 

liczby zgłoszonych drużyn, turnieje odbywać się będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę,  

 

6. SPRAWY DYSCYPLINARNE: 

 Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny.  

7. PRZEPISY GRY: 

 Obowiązują przepisy PZPS.  

8. NAGRODY: 

 Nagrody mają wartość symboliczną. Zależy nam na dobrej zabawie.  

 

mailto:ceas.zofiagajewska@gmail.com


9. SPRAWY KOŃCOWE:  

 Organizator zabezpiecza boisko i piłki do rozegrania meczów. Boisko ma wymiary 18/9, o podłożu 

usypanej ziemi.  

 Organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę,  

 Organizator zabezpiecza sędziego,  

 Organizator zabezpiecza opiekę medyczną,  

 Organizator ubezpiecza dodatkowo uczestników Turnieju,  

 Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności,  

 Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada,  

 W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje organizator,  

 Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji Regulaminu.  

 

 

 

 

 


