
REGULAMIN
IV ZIMOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET 

 
1. ORGANIZATOR:

a. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku.

2. CEL ZAWODÓW:
a. Popularyzacja  piłki  siatkowej  wśród  ludzi  pracujących  zawodowo,  młodzieży,  aktywny

wypoczynek.

3. TERMINY I  MIEJSCE ZAWODÓW:
a. 19.03.16r., Hala Sportowo - Widowiskowa w Ełku ul. Kolbego 11 .

4. POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
a. Turniej organizowany jest  dla miłośników siatkówki (kobiet), bez względu na wzrost, wiek,

rejon zamieszkania.
b. Turniej rozgrywany na zasadzie gry o mistrzostwo.
c. W obiekcie,  na  terenie  którego rozgrywana jest  turniej,  obowiązuje  zmiana obuwia  na

sportowe dla wszystkich wchodzących oraz zakaz palenia tytoniu i  spożywania napojów
alkoholowych, środków odurzających oraz zakaz wstępu dla osób będących pod wpływem
alkoholu i innych środków odurzających.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
a. Drużyna składa się z minimum 6 zawodników, maksimum z 12 wpisanych do protokołu

zawodów.
b. Zgłoszenia  drużyny  należy  dokonać  do  17.03.2016r.  poprzez  przesłanie  formularza

zgłoszeniowego dostępnego na www.mosir.elk.pl (maksymalna liczba drużyn to 6)
c. Warunkiem  przyjęcia  do  IV  Zimowego  Turnieju  Piłki  Siatkowej  Kobiet  jest  wpłacenie

wpisowego w wysokości 50 zł w kasie MOSiR Ełk i dostarczenie pokwitowania do 17.03.2016
pok. 113 lub dokonanie przelewu na rachunek MOSiR Ełk z dopiskiem „IV Zimowy-(nazwa
drużyny)”oraz  przesłania  potwierdzenia  przelewu  na  e-mail  d.jezewski@mosir.elk.pl .  W
przypadku  braku  opłacenia  wpisowego  do  17.03.2016  roku  oraz  przedstawienia
potwierdzenia, drużyna zostanie wykreślona z turnieju. 

Nr konta 09 1020 4724 0000 3902 0052 8612  

d. Każda drużyna zobowiązana jest przedstawić  listę zawodników (formularz zgłoszeniowy),
których zgłasza do turnieju przed rozpoczęciem turnieju .  Tylko zgłoszeni zawodnicy mają
prawo występować w barwach swojej drużyny. 

e. Zawodnicy nie mogą zmieniać barw swojej drużyny w trakcie trwania turnieju.
f.  Każdy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w „IV Zimowym turnieju piłki siatkowej kobiet

” musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju lub
musi  złożyć  własnoręcznie  podpisane oświadczenie  o  zdolności  do udziału  w turnieju.  W
przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o zdolności do udziału w turnieju musi złożyć
przedstawiciel  ustawowy.  W  przypadku  braku  zaświadczenia  zawodnik  bierze  udział  w
turnieju na własną odpowiedzialność (nie dotyczy niepełnoletnich)

g.  Nie  ustala  się  limitu  wieku  dla  zawodników  grających  w  turnieju,  z  zastrzeżeniem
posiadania pełnoletniego opiekuna w przypadku drużyn, w składzie których są niepełnoletni
zawodnicy. Funkcję opiekuna podczas rozgrywania meczów  sprawuje kapitan drużyny bądź
jej trener, który  ma ukończone 18 lat. 

h. Opiekun,  o  którym  mowa  w  pkt.  5  ust.  g   jest  odpowiedzialny  za  zawodników
niepełnoletnich  drużyny,  nad  którą  sprawuje  on  opiekę  i  odpowiada  za  powiadomienie
prawnych opiekunów zawodników niepełnoletnich. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do
dostarczenia zgody  rodziców(opiekunów prawnych) z ich numerem PESEL, na uczestnictwo w
turnieju. 

mailto:d.jezewski@mosir.elk.pl
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i. Zawodnik  wpisany  do  protokołu  meczowego  turnieju  ma  obowiązek  posiadać  dokument
stwierdzający  tożsamość  i  okazywać  go  na  żądanie  arbitrów  spotkania  lub  organizatora
rozgrywek. Kontrola dowodu tożsamości może nastąpić do momentu podpisania przez arbitra
protokołu spotkania. 

6. SYSTEM ROZGRYWEK:
Rozgrywki prowadzone będą w dwóch grupach(kobiety).  Drużyny zostaną przypisane do
poszczególnych grup na podstawie losowania, które odbędzie się 18.03.2016 roku w biurze
MOSiR Ełk ul. Piłsudskiego 29 pok. 113 godz. 8:00. Drużyny, które zajmą dwa pierwsze m-
ca w grupie przechodzą do dalszych rozgrywek i  rywalizować będą w meczach o miejsca.
Harmonogram turnieju dostępny będzie na www.mosir.elk.pl po zakończeniu losowania ok
godz. 12

7. PUNKTACJA:
a. zwycięstwo 2:0  - 3 pkt
b. zwycięstwo 2:1- 2 pkt
c. porażka 1:2 – 1 pkt
d. porażka 0:2, i walkower    – 0 pkt 
e. obustronny walkower – po 0 pkt 

8.  SPRAWY DYSCYPLINARNE:
a. W zależności od stopnia przewinienia o karze decyduje sędzia główny meczu.
b. Wykluczenie z meczu – czerwona kartka 
c. Regulamin IV Zimowego Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet zobowiązuje wszystkich sędziów do

bezwzględnego karania zawodników, trenerów i osób towarzyszących drużynie za wszelkie
objawy  nie  sportowego  zachowania.  Zaistniałe  sytuacje  należy  szczegółowo  opisać  w
protokole zawodów. 

9. PRZEPISY GRY:
a. Obowiązują przepisy PZPS.

10. OCENA WYNIKÓW:
a. Kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.
b. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o kolejności decyduje:

1.     wynik bezpośredniego spotkania.
2.     lepsza różnica setów(od zdobytych odejmujemy stracone), 
3.     lepszy stosunek małych punktów(zdobyte dzielimy przez stracone),
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły, przeprowadza
się dodatkową punktację pomocniczą, między tylko zainteresowanymi drużynami i na tej
podstawie ustala się kolejność, w przypadku uzyskania równej liczby punktów w punktacji
pomocniczej przez dwie lub więcej drużyn stosuje się następujące zasady:

 lepsza różnica setów(od zdobytych odejmujemy stracone), 
 lepszy stosunek małych punktów(zdobyte dzielimy przez stracone),

11. KOMISJA DO SPRAW DYSCYPLINY:
a. Zbigniew Możejewski.
b. Jarosław Kamiński
c. Dariusz Jeżewski
Protesty należy składać do w/w komisji.

12. NAGRODY:
 puchary dla drużyn I,II,III, miejsce + nagroda 
 puchary dla drużyn IV-VI miejsce
 statuetki dla:

- MVP + nagroda indywidualna



13. SPRAWY FINANSOWE:
 Warunkiem  przyjęcia  do  IV  Zimowego  Turnieju  Piłki  Siatkowej  Kobiet   jest  przesłanie

formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie  wpisowego w wysokości 50 zł w kasie MOSiR
Ełk  i  dostarczenie  pokwitowania  do  17.03.2016  pok.  113  lub  dokonanie  przelewu  na
rachunek  MOSiR  Ełk  z  dopiskiem  „IV  Zimowy-(nazwa  drużyny)”oraz  przesłania
potwierdzenia przelewu na e-mail d.jezewski@mosir.elk.pl . W przypadku braku opłacenia
wpisowego  do  17.03.2015  roku  oraz  przedstawienia  potwierdzenia,  drużyna  zostanie
wykreślona z turnieju. 
Nr konta 09 1020 4724 0000 3902 0052 8612  

14. SPRAWY KOŃCOWE:          
 Każdy zawodnik posiada obuwie sportowe do gry w hali( z płaską, nie rysującą podeszwą).
 Organizator zabezpiecza boisko i piłkę do rozegrania meczu.
 Piłki na rozgrzewkę zespoły posiadają własne.
 Organizator zabezpiecza sędziów.
 Organizator zabezpiecza wodę.
 Organizator zabezpiecza opiekę medyczną.
 Organizator zabezpiecza dla zawodników szatnię.
 Mecze odbywać się będą wg ustalonego terminarza.
 Przedstawiciel danej drużyny (opiekun, trener bądź pełnoletni zawodnik) jest zobowiązany

przed rozpoczęciem meczu swojej drużyny, czytelnie wypełnić protokół zawodów.
 Każda drużyna dostarcza listę zawodników uczestniczących w turnieju.
 Każda drużyna posiada jednakowe koszulki z numerami.
 Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada.
 W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.
 Za organizację w/w turnieju jest odpowiedzialny Dariusz Jeżewski – Menedżer w Dziale

Sportu MOSiR w Ełku tel. (087) 610-38-38 w. 44.                           
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