
REGULAMIN 
 

„8 Turniej Amatorskich Drużyn Siatkarskich – Turniej Drużyn 
Sołeckich Silnowo 2018” 

 
1. Cele: 

 popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim, 
 integracja mieszkańców gminy, 
 zaprezentowanie aktywnej formy spędzania czasu 

wolnego, 
 popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji. 

 
2. Organizator 
 
Stowarzyszenie Silnowo 2020 
Centrum Kultury i Rekreacji Borne Sulinowo  
 
3. Termin i Miejsce 
 
Strefa rekreacyjna przy Gimnazjum w Silnowie 27 lipca 2019, od 
godz. 11. 
 
4. Uczestnictwo 
 

 W turnieju może uczestniczyć każda osoba zdolna fizycznie 
do gry w siatkówkę. Dzieci od 14 roku życia. 

 Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają 
żadnych przeciwwskazań lekarskich 

 Osoby poniżej 18 roku życia powinny być pod opieką osób 
dorosłych.  

 
5. Zasady Gry 
 

 System rozgrywania meczy jest zależny od ilości drużyn 
biorących udział w turnieju i zostanie ustalony po konsultacji 
z organizatorem i kapitanami drużyn przed rozpoczęciem 
zawodów. 

 Mecze rozgrywane są na dwóch boiskach jednocześnie. 
 Drużyna liczy 6 zawodników plus rezerwowi.  



 Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów (każdy 
do 25 pkt.) w razie konieczności rozgrywany jest trzeci set 
(do 15 pkt.) 

  O kolejności w grupie/klasyfikacji końcowej decydują 
odpowiednio: a. Liczba punktów ( zwycięstwo 2:0 – 2 pkt, 
zwycięstwo 2:1 – 1 pkt, porażka – 0 pkt) b. Lepszy (wyższy) 
stosunek setów zdobytych do setów straconych c. Lepszy 
(wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych 
punktów straconych. 

 Za miejsca 1-3 przewidziano nagrody w postaci pucharów 
pamiątkowych.  
 

6. Postanowienia Końcowe 
 

 Każda drużyna jest zobowiązana do zapoznania się i 
przestrzegania powyższego regulaminu 

 organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 
indywidualnego ubezpieczenia zawodników od wypadku, 
kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży, 

 Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność 
materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników 
podczas turnieju 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian 
oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry. 

 Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia zawodów.  
 

 
 

 
 

 
 

 


