
Regulamin 

Otwartego Turnieju Piłki Siatkowej „O Puchar Wójta Gminy Stara Kornica”  

 

I. Organizatorzy: 

Organizatorem turnieju jest Wójt Gminy Stara Kornica.  

 

II. Cel, termin i miejsce imprezy: 

Celem imprezy jest organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych 

poprzez upowszechnianie siatkówki. Turniej odbędzie się w dniu 12.03.2023 r. w 

hali sportowej  przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Starej 

Kornicy. Rozpoczęcie zawodów - godz. 10:00. 

 

III. Zgłoszenia do turnieju: 

1. Zgłoszenia drużyn (załącznik nr 1) zawierające nazwę drużyny, miejscowość oraz 

dane kapitana drużyny z numerem kontaktowym przyjmujemy w terminie do 

10.03.2023 roku do godziny 12:00.  

2. Wraz z kartą zgłoszenia kapitan drużyny zobowiązany jest dostarczyć listę 

zawodników zawierającą imiona, nazwiska zawodników oraz daty urodzenia. 

(załącznik numer 2). W przypadku osób niepełnoletnich, należy dostarczyć także 

zgody na udział w turnieju podpisane przez rodzica lub opiekuna (załącznik nr 3). 

3. Maksymalnie na turniej może zgłosić się 6 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

4. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy w Starej Kornicy pokój nr 

9 lub mailowo na adres gmina@kornica.org . 

 

IV. Zasady turnieju: 

1. Najważniejszą zasadą imprezy będzie rozgrywanie spotkań według zasad „fair-play” i 

sportowego ducha. 

2. Drużyny biorące udział w Turnieju mogą być mieszane (mężczyźni i kobiety). 

3. Możliwe jest dopuszczenie do Turnieju zespołów złożonych z 6 zawodników. Max 

ilość zawodników w drużynie wynosi 10 osób ( na boisku gra 6 zawodników).  

4. Spotkania odbywać się będą zgodnie z Przepisami Gry w Siatkówkę zatwierdzonymi 

przez PZPS z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu. 

5. Rozgrywki będą prowadzone w systemie uzależnionym od ilości zgłoszonych 

zespołów i ustalonym przed rozpoczęciem Turnieju przez sędziego i organizatora. 
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6. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania stroju i obuwia sportowego. 

7. Każdy zawodnik winien posiadać dowód tożsamości i okazać go na prośbę 

Organizatorów. 

8. Drużyna składająca się wyłącznie z osób niepełnoletnich zobowiązana jest do 

wyznaczenia pełnoletniego opiekuna, który będzie ją reprezentował. 

9. Każdy zawodnik może reprezentować wyłącznie jedną drużynę. 

 

V. Protesty i sytuacje sporne. 

1. W sytuacjach spornych wyłącznie kapitan ma prawo do składania protestów u 

sędziego lub Organizatora Turnieju. 

2. Decyzje Organizatora dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

 

VI. Nagrody. 

1. Zwycięscy Turnieju otrzymują Puchar Wójta Gminy Stara Kornica oraz  

dyplom, zdobywcy 2 i 3 miejsca otrzymują puchar i dyplomy. 

2. Zostanie także wyłoniony najlepszy zawodnik turnieju, który w nagrodę otrzyma 

statuetkę i dyplom.  

 


