
    

                                                                             

 

REGULAMIN  
„VIII TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ  

DRUŻYN AMATORSKICH Z TERENU LGD „ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO”. 
 

1. Organizator Turnieju: 

Organizator: Gmina Radziejowice (Urząd Gminy Radziejowice, Gminne Centrum Oświaty  

w Radziejowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach), 

Partner Strategiczny: Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego”. 
 

2. Cele turnieju: 

 aktywizacja społeczności i integracja różnych środowisk (przedsiębiorców, administracji 

samorządowej, mieszkańców)  z terenu gmin objętych LSR 2014-2020, 

 zaprezentowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego,  

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

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

 realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.  

 informowanie  o  obszarze oraz działaniach Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”, 

Cele turnieju wpisują się w strategię LGD ”Ziemia Chełmońskiego” w zakresie informowania o obszarze LGD 

oraz strategię działania Gminy Radziejowice w zakresie ochrony zdrowia, promocji sportu, walki z patologią 

społeczną poprzez realizację działań sportowych i kulturalnych zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 
 

3.      Termin i miejsce: 

Oficjalne otwarcie turnieju nastąpi w dniu 09.12.2016 r. o  godzinie 9.00 (sobota)  na  Hali Sportowej w 

Radziejowicach (ul. Kubickiego 3a, 96-325 Radziejowice).   
 

4.      Uczestnictwo: 

 prawo startu mają drużyny amatorskie,  w skład których wchodzą mieszkańcy Gmin zlokalizowanych 

na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego” lub osoby zatrudnione  

w Firmach i Instytucjach mających siedzibę na terenie tych gmin. Członkowie drużyn muszą być 

pełnoletni.  

 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. 

Zakazuje się gry jednemu zawodnikowi w kilku drużynach. 

 przy określaniu składu drużyny należy pamiętać o poszanowaniu zasady równości płci (w skład drużyny 

powinny wchodzić przynajmniej dwie kobiety).  
 

5.      System rozgrywek: 

Drużyny zostaną podzielone na grupy (4 grupy po trzy drużyny). 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).  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.  W przypadku zgłoszenia więcej niż 12 drużyn 

kwalifikacja do Turnieju będzie prowadzona według kolejności zgłoszeń.  

Turniej będzie odbywał się zgodnie z przepisami PZPS (do dwóch wygranych setów). Sprawy sporne oraz 

szczegółowe zasady gry będzie wskazywał i rozstrzygał  Sędzia Główny Zawodów.  
 

 

 



    

                                                                             

 

 

 

6.      Zgłoszenia: 

 zgłoszenie drużyny należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Radziejowicach (ul. Kubickiego 10,  96-325 

Radziejowice) w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia drużyny, stanowiącym załączniku nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. W przypadku braku możliwości dostarczenia pisemnej wersji zgłoszenia, 

można je przesłać drogą e-mailową (e-mail: w.micewicz@radziejowice.pl) lub  fax-em na numer  

46 857 71 20, a oryginał złożyć do przedstawiciela Organizatora  w dniu Turnieju.  

 każde zgłoszenie zostanie oznaczone datą i godziną wpływu. 

       zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 01 grudnia 2017 r. 
 

7.      Nagrody: 

 za zajęcie I, II, III i IV miejsca drużyna otrzyma Puchar Wójta Gminy Radziejowice, a jej  

członkowie dostaną medale.  

 sędziowie wybiorą najlepszą siatkarkę i siatkarza Turnieju, którzy otrzymają pamiątkowe statuetki. 

 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. 
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Formularz Zgłoszenia Drużyny do udziału w 

„VIII TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ 

DRUŻYN AMATORSKICH Z TERENU LGD „ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO” 

w dniu 09.12.2017r. 
1. Nazwa drużyny: 

 

            PLAS 

 

2. Drużyna reprezentuje Firmę/Instytucję/Grupę: 

 

 

 

3. Nazwisko i Imię kapitana Drużyny (Firmy/Instytucji/Grupy): 

 

 

 

4. Dane kontaktowe do Kapitana Drużyny (Firmy /Instytucji /Grupy): 

Nr telefonu kontaktowego: 

 

 

 

Adres e-mail: 

 

 

5.  Imię i Nazwisko członka drużyny (maksymalnie 10 osób w tym, co najmniej 2 kobiety): 

Lp Imię i Nazwisko 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

6. Oświadczam, że osoby wchodzące w skład zgłaszanej Drużyny zapoznały się z treścią Regulaminu 

„VIII TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ DRUŻYN AMATORSKICH Z TERENU LGD „ZIEMIA 

CHEŁMOŃSKIEGO” i akceptują jego zapisy. 

 

 

 
     Data i Podpis Kapitana Drużyny (Firmy/Instytucji/Grupy) 

 

Formularz należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 10, 

fax-em 46 857 71 20 lub przesłać na e-mail:w.micewicz@radziejowice.pl do dnia 01.12.2017r. 
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