
REGULAMIN 

TURNIEJ SIATKARSKICH DWÓJEK 

I. Organizator:  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.                           

II. Termin i miejsce rozgrywek:  

1. 11.07.2021r. (sobota), godz. 17.00  

Boisko Sportowe „ORLIK” ul. Skarbowa (Koźle)  

2. 01.08.2021 r. (sobota), godz. 17.00  

Boisko Sportowe „ORLIK” ul. Partyzantów 30 (os. Leśna)  

3. 29.08.2021 r. (sobota) godz. 17.00  

Boisko Sportowe  „ORLIK”, ul. 9 Maja (os. NDM)                     

III. Cel zawodów:  

a) popularyzacja piłki siatkowej w ramach aktywnego wypoczynku wśród dzieci i 

młodzieży.  

b) propagowanie zasad Fair Play,  

c) realizacja kalendarza imprez MOSiR.  

IV. Kategorie:  

Dzieci i młodzież do lat 16 

V. Uczestnictwo:  

1. Niepełnoletni biorący udział w Turnieju mają obowiązek posiadania podpisanego przez 

opiekuna prawnego oświadczenia Organizatora /zał. nr 1 do pobrania na stronie 

www.mosirkk.pl./.   

2. Jeżeli uczestnik turnieju nie posiada zgody rodzica lub opiekuna prawnego nie może brać 

udziału w turnieju.   

3. Turniej organizowany jest dla dzieci i młodzieży. Wszyscy Uczestnicy zawodów są 

zobowiązani do przestrzegania  Regulaminu  Zawodów. Zawodnicy są  zobowiązani 

do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom Organizatorów Zawodów. 



VI. System rozgrywek:  

1. Uczestnicy Turnieju sędziują mecze nawzajem.  

2. Mecz prowadzony będzie do 2 wygranych setów. Każdy set rozgrywany do 15 punktów  

z koniecznością przewagi 2 pkt. Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 15 pkt., 

obowiązuje rotacyjna kolejność rozgrywania zagrywki. Zawodnik zagrywający jest 

zawodnikiem obrony,w momencie uderzenia piłki przez zagrywającego każdy zespół musi 

znajdować się na własnej stronie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji (z 

wyjątkiem zawodnika zagrywającego).   

3..Drużyna wygrana w stosunku setów 2:0 otrzymuje 3 pkt. Natomiast drużyna przegrana 0 

pkt. Drużyna wygrana w stosunku setów 2:1 otrzymuje 2 pkt. Natomiast drużyna 

przegrana 1 pkt. O kolejności zespołów decydują kolejno:      

a)  większa liczba zdobytych pkt.,  

    b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska taką samą liczbę pkt. liczy się wynik 

bezpośrednich spotkań.  

4.  W przypadku wątpliwości decydują przepisy PZPS.   

VII. Zgłoszenia:  

W dniu turnieju w godz. 16.30-16.45 

VIII. Nagrody:  

Trzy pierwsze pary otrzymają drobne nagrody rzeczowe.  

IX. Postanowienia końcowe:  

a) Zawodnicy biorący udział w turnieju nie płacą wpisowego. 

b) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów 

Regulaminu. 

c) Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników 

zawodów. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia                

na życie, zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci 

lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika               

w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Każdy z Zawodników 

startując w Turnieju w pełni akceptuje Regulamin zawodów i startuje na własną 

odpowiedzialność. 



d) Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu  oraz PZPS. 

e) Każdy Uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas 

obecności na boisku i kierowanie się zasadą fair play w trakcie zawodów.  

f) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Zawodników                               

w materiałach fotograficznych i filmowych oraz w celach promocyjnych TURNIEJU 

DWÓJEK SIATKARSKICH. 

 

Organizator 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Kędzierzynie-Koźlu 


