
                                                       

 

                                                                             

 

III Turniej w siatkówkę 

ROZGRYWKI Z LGD 

 

Organizator: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”,  

ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń;  tel/fax 48 6762029, stowarzyszeniedir@tlen.pl 

www.dir.zwolen.com    

Koordynator: Andrzej Ostrowski 

Termin: 28 marca 2015 r.  

Udział bierze sześć zespołów w kategorii dziewcząt, roczniki:2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 

1997. 

  

Regulamin Turnieju 

 

 

I. WARUNKI UDZIAŁU W TURNIEJU  
 

1. W zawodach może wziąć udział zawodniczka urodzona od 1997 – 2002 r. 

2. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych 

w regulaminie rozgrywek Turniej o Puchar LGD „DiR”. 

3. Każdy zespół musi posiadać osobę pełnoletnią odpowiedzialną za drużynę 

podczas trwania turnieju. 
4. Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją zasad 

regulaminu i potwierdzone jest podpisem na zgłoszeniu, przez osobę 

odpowiedzialną za drużynę. 



 

II.  ORGANIZACJA ROZGRYWEK  
 

1. System rozgrywek – zawody rozegrane zostaną systemem BERGERA „każdy  

z każdym”. 

2. Rozpoczęcie turnieju 28.03.2015 r. (sobota) o godzinie 9.00, przewidywane 

zakończenie około godziny 15.00.  

3. Mecze rozgrywane będą na dwóch boiskach, według załączonego grafiku. Przed 

meczem obowiązuje pięciominutowa rozgrzewka.  

4. Koordynator zapewnia w ramach turnieju obsługę sędziowską, napoje, poczęstunek 

oraz dla trzech pierwszych drużyn medale i puchary. Turniej rozgrywany będzie 

piłkami Molten  (koordynator  zapewnia piłki meczowe oraz do rozgrzewki). 

5. Z każdej drużyny zostanie wybrana najlepsza zawodniczka turnieju, który otrzyma 

pamiątkową statuetkę. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywania zawodów, jednak 

zmiany te zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem zawodów. 
 
 

III.   PRZEPISY GRY 
 

1. W rozgrywkach obowiązują przepisy określone w „Międzynarodowych Przepisach Gry 

w Piłkę Siatkową ". 

2. Każdy mecz będzie rozgrywany do dwóch wygranych setów. Sety będą rozgrywane do 

25 pkt., z zachowaniem przewagi dwóch punktów. Za każdy wygrany mecz drużyna 

otrzymuje dwa punkty. O ostatecznej kolejności w tabeli decydują kolejno: 

 

• liczba zdobytych punktów,   

• stosunek małych punktów,  

• bezpośrednie spotkanie.   

 

Mecze będą rozgrywane systemem BERGERA: 

 

Tabela dla 6 zespołów: 1 dzień  
 

1-6     1-5     1-4   1-3    1-2 

 

2-5     6-4    5-3    4-2    3-6 

 

3-4    2-3     6-2     5-6    4-5 
 
 

 

 

 

3. Zawodnicy powinni posiadać jednolite stroje z numerami na koszulkach. 

4. Dopuszczona jest gra z Libero. 

IV.     POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 



1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przepisów gry organizator zawodów  

w porozumieniu z sędzią głównym ma prawo do: 

 

• weryfikacji wyniku meczu;  

• dyskwalifikacji drużyny z rozgrywek. 

2. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą mieć aktualne badania lekarskie lub 

pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w zawodach. 

3. Koordynator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, 

natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób 

chorych oraz wynikających z tego powodu wypadków oraz za skutki wypadków przed, 

po i w czasie gry. Każdy zespół jest odpowiedzialny za własne ubezpieczenie NW, OC. 

4. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. 

5. Regulamin turnieju jest własnością organizatora turnieju. Wykorzystywanie go  

w innych turniejach lub celach bez zgody właściciela jest zabronione. 

 

 
V. NAGRODY 
 

• za miejsca I – III drużyny otrzymają puchary i medale; 

• nagrody rzeczowe 

 

VI. MIEJSCE ZAWODÓW  
Hala sportowa, Zespół Szkół Rolniczo- Technicznych w Zwoleniu,     

 ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń. 

  

VII. WY ŻYWIENIE  
Koordynator turnieju zapewnia poczęstunek, który odbędzie się w czasie przerwy. 

Dodatkowo koordynator zapewnia napoje podczas trwania rozgrywek.  

 

VIII.   POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA 

Opiekunowie drużyn proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa do 12.03.2015 r. oraz 

przesłanie listy zawodniczek z aktualnym adresem  zamieszkania na e-maila. 

 

 IX.    KONTAKT  

 Andrzej Ostrowski andrzej.zico@onet.eu  

                 tel. 508183994 lub 603645418 

 

 

 


