
R E G U L A M I N 
  

IV Noworocznego Turnieju Piłki Siatkowej  
o Puchar Burmistrza Miasta Przeworska 

 
1. Organizator 
 
Burmistrz Miasta Przeworska   
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 
 
2.  System rozgrywek:  
 
Uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn.  
Maksymalna liczba drużyn 8, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
3. Rozgrywki prowadzone będą w oparciu o przepisy gry w piłkę siatkową . 
 
1) W przeprowadzanych rozgrywkach obowiązuje następująca ocena wyników: 
  -   zwycięstwo 2:0  premiowane jest 3 punktami, drużyna przegrywająca ma 0 punkt.  
  -  zwycięstwo 2:1 premiowane jest 2 punktami, a drużyna przegrywająca ma 1 
punkt.  
  -   za walkower – 0 pkt  
 
O końcowej klasyfikacji decydują kolejno:  
  1)  liczba zdobytych punktów meczowych   
  2)  lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych  

3)  wyniki meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami 
  4)  stosunek „małych” punktów. 
 
2)  Mecz trwa do 2 wygranych setów (set do 25 pkt.,  tie-break do 15 pkt. następnie 2 
pkt. przewagi).  
 
3)  Każda drużyna ma prawo do dwóch 30-sekundowych przerw w czasie trwania 
meczu.  
 
4)  Protesty należy składać  do Organizatora 
 O składanym proteście musi być  poinformowany kapitan drużyny przeciwnej.  
 
5) Zespół który przegra dwa spotkania walkowerem zostanie wycofany z rozgrywek a 
wyniki rozegranych spotkań anulowane  
 
6) Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower, jeżeli zespół:  
 - odmówi gry pomimo wezwania sędziego;  
 - nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie bez uzasadnionego 
usprawiedliwienia,  
 - rozegrał spotkanie mając w swym składzie zawodnika nieuprawnionego do gry;  
  
7)Mecze prowadzą sędziowie z drużyn które nie rozgrywają swojego meczu w danej 
kolejce (w zgłoszeniu do rozgrywek należy wskazać wytypowanego 
sędziego/sędziów z zespołu). 



 
8) W wyjątkowych sytuacjach drużyna może rozegrać spotkanie w składzie  5- 
osobowym , z tym, że w polu ataku gra 2 zawodników. 
 
9) W  turnieju mogą brać udział zawodnicy zgłoszeni w PZPS grający w rozgrywkach 
4 jak i 3-ligowych. Dodatkowo dopuszcza się udział max. 1 zawodnika 
występującego na poziomie 2-go ligowym. 
 
10) W przypadku stwierdzenia występowania nieregulaminowego zawodnika, mecze, 
w których występował zostaną zweryfikowane jako walkower dla przeciwnej drużyny. 
 
11) W przypadku, kiedy zespół zostaje wykluczony lub rezygnuje z udziału w turnieju 
i nie rozgrywa pełnej rundy spotkań, wyniki wszystkich spotkań rozegranych w tej 
rundzie przez ten zespół zostają anulowane. 
  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
-   zawodników biorących udział w IV Noworocznym Turnieju o Puchar Burmistrza 
Przeworska obowiązuje strój sportowy  i czyste  obuwie sportowe,  

   -  organizator nie ubezpiecza od kontuzji i następstw nieszczęśliwych wypadków w 
trakcie rozgrywek, obowiązek ten spoczywa na zgłaszającym, 
   -  organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, 

- warunkiem dopuszczenia do zawodów sportowych jest złożenie przez niego 
oświadczenia o stanie zdrowia zezwalającym na udział w zawodach sportowych i 
uczestniczeniu w nich na własne ryzyko.  
Do pisemnego zgłoszenia zawodników w wieku do lat 18 należy dołączyć 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w zawodach. 
  
Organizator zapewnia okolicznościowe puchary dla najlepszych trzech drużyn. 
Statuetkę dla najlepszego zawodnika turnieju. (o wyborze decydują kapitanowie 
drużyn). 
 

  
 

 


