
REGULAMIN  
„CHARYTATYWNEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ” 

1. Organizator Turnieju: 

Organizator: Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” oraz Dom Kultury w Strzelnie 

Partner: Starostwo Powiatowe w Mogilnie, Gmina Strzelno 
 

2. Cele turnieju: 

• aktywizacja społeczności i integracja różnych środowisk, zaprezentowanie aktywnej 

formy spędzania czasu wolnego,  

• popularyzacja zdrowej - sportowej rywalizacji i zasad fair play bez stosowania środków 

wspomagających (np. alkoholu, tzw. „dopalaczy”), 

• realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, 

• zbiórka darowizny na rzecz chorego na neuroblastomę III stopnia trzyletniego Czarka  

z Ciechrza 
 

3.      Termin i miejsce: 

Oficjalne otwarcie turnieju nastąpi w dniu 14.05.2022 r. o  godzinie 9.00 (sobota) na  Hali 

Sportowej w Strzelnie przy ulicy Topolowej. 
 

4.      Uczestnictwo: 

• prawo startu mają drużyny amatorskie jak i profesjonalne. 

• drużyna powinna składać się, z co najmniej 6 zawodników (max. 10). W przypadku drużyn 

o niewystarczającej liczbie zawodników w szczególnych przypadkach (np. kontuzja, 

spóźnienie zawodnika drużyny) istnieje możliwość włączenia do składu drużyny zawodnika 

rezerwowego (nie występującego w meczach) z innej drużyny po uzyskaniu zgody 

Sędziego Głównego Zawodów bez możliwości powrotu do swojej pierwotnej drużyny. 

• Zakazuje się gry jednemu zawodnikowi w kilku drużynach. 

• W składach zespołu dopuszcza się Miksy. 

• Potwierdzeniem zgłoszenia będzie wpłata 200 zł do puszki w dniu w turnieju. 
 

5.      System rozgrywek: 

Drużyny zostaną podzielone na grupy (2 grupy). Mecze zostaną rozegrane na zasadach, każdy   

z każdym w grupach. Następnie drużyny wychodzące z grupy I i II oraz III i IV zagrają       

o miejsce 1 i 2 w półfinałach (dwa mecze). Turniej będzie odbywał się zgodnie z przepisami PZPS 

(do dwóch wygranych setów po 25 pkt. oraz w przypadku remisu tie-break 14). Sprawy sporne 

oraz szczegółowe zasady gry będzie wskazywał i rozstrzygał Sędzia Główny Zawodów. Drużyny 

wychodzące z grup, które zajęły w półfinałach miejsca 2 zagrają mecz finałowy o miejsce trzecie 

i czwarte. Drużyny wychodzące z grup, które zajęły w półfinałach miejsca 1 zagrają mecz 

finałowy o miejsce pierwsze i drugie. 
 

 

 

 

 



6.      Zgłoszenia: 

• zgłoszenie drużyny należy dostarczyć do Domu Kultury w Strzelnie w formie 

telefonicznej 52 318 92 18 lub mailowo kultura@dkstrzelno.pl 

• każde zgłoszenie zostanie oznaczone datą i godziną wpływu. 

• zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 13 maja 2022 r. 
 

7.      Nagrody: 

• za zajęcie I, II, III i IV miejsca drużyna otrzyma Puchar. 

• sędziowie wybiorą najlepszą siatkarkę i siatkarza Turnieju, którzy otrzymają 

pamiątkowe upominki. 

• wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy, medale     

i nagrodę. 
 

8.      Zasady finansowania: 

• koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 

• organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje, kradzieże itp.  

• koszty organizacyjne turnieju pokrywa Organizator, Partner Strategiczny oraz  

Sponsorzy. 
 

9.      Klasyfikacja: 

    O zajętym miejscu decydują: 

• ilość zdobytych punktów ( wygrana 1 pkt. przegrana 0 pkt.), 

• przy równej ilości punktów decyduje: różnica setów - większa ilość wygranych setów, 

• przy jednakowej różnicy setów – stosunek małych punktów – zdobytych do straconych. 
 

10.   Postanowienia końcowe: 

• uczestników Turnieju obowiązuje strój sportowy i obuwie o jasnej podeszwie (halowe), 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia 

zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży, 

• interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.  

• organizator zastrzega sobie prawo a uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczanie 

informacji o wynikach turnieju oraz publikację zdjęć wraz z danymi osobowymi graczy  

w środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych Organizatora, Partnera  

i Sponsorów. 
 


