
VVVVIIIIIIIIIIII    TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ                                                                      TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ                                                                      TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ                                                                      TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ                                                                      

im. Leopolda Stępnia 

Prabuty 15.02.2020 

 

CEL ZAWODÓW: 

- upamiętnienie Nestora piłki siatkowej na terenie Miasta i Gminy Prabuty  

- popularyzacja gry w piłkę siatkową  

- promowanie zdrowego trybu życia poprzez uprawianie piłki siatkowej 

- integracja amatorów piłki siatkowej 

- wyłonienie najlepszej drużyny turnieju 

ORGANIZATOR: 

- Prabuckie Centrum Kultury i Sportu w Prabutach 

- Miejska Hala Sportowa w Prabutach 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach 

SPONSORZY 

- Urząd Miasta i Gminy w Prabutach 

- Prabuckie Centrum Kultury i Sportu w Prabutach 

- Miejska Hala Sportowa w Prabutach 

- Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach 

- PHU Handpol s. c R. M Leszczyńscy Tczew 

TERMIN I MIEJSCE: 

- Turniej odbędzie się 15.02.2020 godz. 10.00 

- Miejska Hala Sportowa w Prabutach ul. Westerplatte 11 



  

UCZESTNICTWO: 

- w turnieju uczestniczą zespoły w składach max. 12 osób, które opłacą wpisowe w kwocie  

200 zł, od zgłoszonego zespołu do turnieju 

- zawodnik zgłoszony do turnieju, może reprezentować tylko jeden zespół do końca imprezy 

- w turnieju mogą brać udział zawodnicy aktualnie występujący w rozgrywkach PZPS  

- drużyny ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie 

- obowiązuje obuwie i stroje sportowe  

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas trwania 

rozgrywek i za rzeczy pozostawione na terenie obiektu 

- zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów w szatniach i na 

terenie hali sportowej oraz całego obiektu ( dotyczy terenu szkoły )!!!. 

PRZEPROWADZENIE ZAWODÓW: 

- zawody zostaną rozegrane systemem w grupach  

- mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów  

- minimalna liczba graczy niezbędna do rozpoczęcia meczu to 5 osób, drużyna może skończyć 

mecz w minimalnej liczbie 4 zawodników (zdarzenie losowe) 

- mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPS, sędziowane przez sędziów 

wyznaczonych przez organizatora zawodów (zawodnicy innych drużyn) 

PUNKTACJA: 

- za zwycięstwo  2:0 zespół otrzymuje 3 pkt. 

- za zwycięstwo 2:1 zespół zwycięzców otrzymuje 2 pkt. a zespół przegrany 1 pkt. 

- za porażkę 0:2 zespół otrzymuje 0 pkt. 

o kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje kolejno:  większa ilość zdobytych punktów, 

wynik bezpośredniego spotkania, lepszy stosunek setów, lepszy stosunek małych punktów 

 

 

 



NAGRODY: 

- wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymują pamiątkowe statuetki lub puchary 

- każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, otrzyma pamiątkowy medal   

- zawodnicy drużyny zwycięskiej otrzymują nagrody rzeczowe (I – IV) 

- organizatorzy zapewniają statuetki, oraz nagrody rzeczowe dla najmłodszego i 

najstarszego zawodnika turnieju 

- podczas zawodów wybrany zostanie MVP turnieju 

SPRAWY KOŃCOWE: 

- organizator zabezpiecza piłki meczowe 

- kapitanowie drużyn odpowiadają za porządek i dyscyplinę na obiekcie i w szatniach oraz za 

szkody materialne wyrządzone przez drużynę 

- organizator zapewnia depozyt podczas trwania turnieju ( wartościowe rzeczy należy 

zostawić w biurze hali ) 

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmiany, niniejszego 

regulaminu. 

- każdy z zawodników, podczas turnieju otrzyma posiłek regeneracyjny (grochówa!!!) 

 

 

 

 

 

 

 

 


