
Regulamin 

 Gminny Turniej Siatkówki  

 

Hala Sportowa CRKF „Akwen” 

11.12.2016 r. Czerwonak 

 

 

1. Cel: 
 
- popularyzacja piłki siatkowej w społeczności gminnej, 
- integracja mieszkańców gminy 
- zaprezentowanie formy spędzania czasu wolnego - aktywnie 
- popularyzacja zdrowej - sportowej rywalizacji mieszkańców. 
 
2. Organizatorzy: 
 
- Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „Akwen” w Czerwonaku 
 
3. Termin i miejsce: 
 
- 11 grudnia 2016 roku 
- Hala sportowa CRKF „Akwen” w Czerwonaku; ul. Leśna 6 
 
4. Program turnieju: 
 
- 8.30 udostępnienie szatni dla drużyn 
- 8.40 losowanie grup 
- 8.45 – 9.00 rozgrzewka dla wszystkich 
- 9.10 początek pierwszego meczu 
- 15.30 planowane zakończenie turnieju, ceremonia wręczenie nagród 
 
5. Uczestnictwo: 
 
- wpisowe dla drużyny wynosi 50 pln (opłata dokonywana w biurze CRKF „Akwen” w 
Czerwonaku 
- udział w rozgrywkach może wziąć każdy chętny, jednak pierwszeństwo posiadają zespoły 
utworzone z zawodników mieszkających w gminie Czerwonak; prawo startu mają  drużyny 
amatorskie, zorganizowane w drużynę, co najmniej 6 – osobową + maksymalnie 4 
rezerwowych 
- w przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda rodziców na udział dziecka w 
turnieju  
- na sali obowiązuje wyłącznie obuwie i strój sportowy 
- siatka zawieszona na wysokości 235 cm 
 
6. System rozgrywek: 
 
- każdy z każdym lub w grupach, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn (w 
grupie gra każdy z każdym, zwycięzcy grup awansują do półfinału, drużyny z miejsc 3 – 6 w 
poszczególnych grupach tworzą pary i walczą o miejsce w turnieju (5; 7; 9; 11) 
- zawodnik, który rozegrał w danej drużynie jedno spotkanie nie może grać w innym zespole 
- mecz trwa do dwóch wygranych setów do 21 punktów każdy z zasadą dwóch punktów 
przewagi 



- w przypadku wyniku remisowego po dwóch setach, rozgrywany jest tie-break do 15 
punktów z zasadą dwóch punktów przewagi 
- mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli: 

 drużyna nie posiada co najmniej 5 zawodników 
 w drużynie grał nieuprawniony zawodnik 

- zespół ma prawo do jednej 15 sek czasu w każdym secie 
 
7. Zgłoszenia: 
 
- zgłoszenie drużyny należy dostarczyć osobiście do biura CRKF „Akwen” (Czerwonak, ul. 
Leśna 6) lub drogą elektroniczną (p.bromka@akwenczerwonak.pl) do  9 grudnia 2016 
roku 
- formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie http://www.akwenczerwonak.pl 
- każdy niepełnoletni zawodnik powinien mieć pisemną zgodę od rodziców na udział w 
turnieju  
- ostateczną listę zatwierdza Organizator. Na liście należy podać imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za kontakty (kapitana) z organizatorem, numer  telefonu 
komórkowego i ewentualnie adres e-mailowy 
 
8. Klasyfikacja: 
 
- o zajętym miejscu decydują: 

 ilość zdobytych punktów (wygrana 2 pkt., przegrana 1 pkt., walkower 0 pkt.) 
 przy równej ilości punktów decyduje: stosunek setów  
 przy jednakowym stosunku setów - stosunek małych punktów  
 wynik bezpośredniego spotkania. 

 
10. Postanowienia końcowe: 
 
-  organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia 
zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży 
-  organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w czasie turnieju 
-  każda drużyna zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu hali sportowej 
-  błędy nie mające wpływu na grę nie będą odgwizdywane przez Sędziów 
-  interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora 
-  pozostałe przepisy zgodne z zasadami PZPS 
 
11. Nagrody 
 
- Organizator dla najlepszych drużyn przygotował nagrody w postaci pucharów i medali 
 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.  

http://www.akwenczerwonak.pl/

