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           Opracował GOS w Modliborzycach  Piotr Jaskowski                      

1. Organizatorem Mistrzostw jest Urząd Miasta Modliborzyce, GOS w Modliborzycach i GUKS Modliborzyce. 

2. Przedstawicielem Organizatora jest Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik, Gminny Organizator Sportu w 

Modliborzycach Piotr Jaskowski i Prezes GUKS Modliborzyce Grzegorz Nieborak. 

3. Turniej zostanie rozegrany w dniu 4 lutego 2018 r. (niedziela) od godziny 900 w hali Zespołu Szkół w 

Modliborzycach – pierwszy mecz godzina 930.  

4. Organizator zaprosił do turnieju 5 drużyn. 

5. Organizacja, nadzór i kontrola nad przebiegiem zawodów oraz postanowień Regulaminu pozostaje  w gestii 

Organizatora. 

6. Rozgrywki prowadzone są w oparciu o przepisy gry w piłkę siatkową PZPS do dwóch wygranych setów. 

7. Turniej rozegrany zostanie systemem ,,każdy z każdym”. 

8. Wszystkie mecze będą rozegrane do 21 pkt przy remisie 1:1 set trzeci do 15 pkt. 

9. Dopuszcza się wzięcie jednego czasu w jednym secie.   

10. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy skończyli 18 lat oraz młodsi, którzy posiadają 

pisemne zezwolenie rodziców (prawnych opiekunów) na udział w turnieju. 

11. Punktacja w turnieju: za wygranie meczu drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegranie 1 punkt, za walkower 0 

punktów. 

12. O kolejności końcowej w turnieju decydują kolejno: 

1) większa liczba zdobytych punktów, 

2) większa liczba zwycięstw,  

3) lepszy stosunek setów, 

4) lepszy stosunek małych punktów, 

5) większa liczba zdobytych małych punktów, 

6) wynik bezpośredniego spotkania. 

13. Wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy – nagroda dodatkowa dla najlepszego 

zawodnika turnieju (statuetka).   

14. Organizator ponosi odpowiedzialność cywilną za wypadki zaistniałe w czasie trwania zawodów, które 

wynikły z jego winy. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Badania lekarskie  

i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zawodnicy dokonują we własnym zakresie. 

15. Organizator może wprowadzać zmiany w Regulaminie w porozumieniu z kierownikami drużyn. 

16. W sprawach organizacji turnieju można kontaktować się z przedstawicielem Organizatora. 

17. Udział osoby w imprezie sportowej jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w 

celach informacyjnych i promocyjnych. 

18. Zespół przystępujący do meczu musi się składać z minimum 6 zawodników. W przypadku 5 zawodników 

drużyna może być dopuszczona do meczu pod warunkiem, że zawodnicy będą ustawieni 2 – w linii ataku i 3 

– w linii obrony.  

19. Organizatorzy zapewniają piłki do rozgrywek. Przewidziany jest poczęstunek i woda dla każdej drużyny. 

20. Wszelkie szkody spowodowane w obiektach, w których odbywają się zawody pokrywają bezpośrednio 

sprawcy. 

21. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek organizatorzy nie odpowiadają. 

22. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych w tym piwa, na 

terenie obiektów sportowych Zespołu Szkół w Modliborzycach. 


