
 

 

REGULAMIN 

 
GRAND PRIX CZTERY PORY ROKU IV ETAP – ZIMA 

TURNIEJ NOCNY MIESZANY 
 

1. CEL ROZGRYWEK 

• Popularyzacja piłki siatkowej 

• Propagowanie zdrowego stylu życia 

• Integracja środowiska sympatyków piłki siatkowej 

 

2. ORGANIZATOR I MIEJSCE ROZGRYWEK 

• Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu 

• Miejsce zawodów: Hala Sportowa CSiR  w Suszu ul. Piastowska 5c 

 

3. TERMIN TURNIEJU 

• Data: 10.12.2022 

• Otwarcie turnieju: 18:00 

• Rozpoczęcie pierwszych meczów: 18:30 
 

4. ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ WPISOWE 

• Zgłoszenia przyjmowane będą do poniedziałku 05.12.2022 roku do godz. 22:00. 

• Zgłoszenia dokonywać można poprzez e-mail: dawidwisniewski1997@o2.pl lub sms na 
numer 506-835-451 

• Wpisowe wynoszące 200zł od drużyny należy wpłacać na numer konta bankowego Centrum 
Sportu i Rekreacji w Suszu: 65 8320 0005 0000 2544 2000 0010 do 05.12.2022 roku z 
dopiskiem: GRAND PRIX CZTERY PORY ROKU IV ETAP – ZIMA oraz nazwę zespołu.  

• W turnieju mogą uczestniczyć drużyny amatorskie składające się maksymalnie z 8 
zawodników. Drużyny proszone są o złożenie listy zawodników nie później niż przed 
rozegraniem pierwszego meczu. Druk dostępny na stronie internetowej CSiR Susz- 
Komunikaty-Siatkówka.  

• WAŻNE!!W  jednej drużynie MUSZĄ być minimum 2 kobiety i zapis ten tyczy się jako 
"minimum na boisku" a nie tylko w drużynie. Czyli nie wolno zgłosić 2 kobiet do turnieju, 
które później będą siedzieć na ławce rezerwowej , a na boisku będą sami mężczyźni. Bez 

minimum 2 kobiet na parkiecie drużyna otrzyma walkower. 
• W turnieju może zagrać maksymalnie 12 zespołów. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.  

• Pozwolenie na udział w rozgrywkach dla zawodników niepełnoletnich, podpisane przez jego 
rodziców (opiekunów prawnych); druk dostępny na stronie internetowej CSiR Susz- 
Komunikaty- Siatkówka. Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi nie później niż przed 
rozegraniem pierwszego meczu.  

 

5. SYSTEM ROZGRYWEK I PODSTAWOWE ZASADY 

• System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Podział na grupy nastąpi 
w drodze losowania, które odbędzie się w dniu turnieju. 
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• Mecz rozgrywany jest do osiągnięcia 2 wygranych setów przez jedną z drużyn. Sety 
rozgrywane są do 25 punktów (do 2 pkt przewagi). Ewentualny set 3 rozgrywany jest do 
osiągnięcia 15 punktów (do 2 pkt przewagi). 

• O końcowej kolejności w fazie grupowej decyduje: 
a) Ilość zdobytych punktów 
b) W przypadku równej ilości punktów decyduje kolejno: bilans bezpośrednich spotkań, 

stosunek setów, stosunek małych punktów .          

• Wysokość siatki 2,40 

• Pozostałe przepisy zgodnie z zasadami określonymi przez PZPS. 

 

6. PUNKTACJA 

• Zwycięstwo bez straty seta (2:0) - 3 pkt 

• Zwycięstwo po tie-breku (2:1) - 2pkt 

• Przegrany po tie-breku (1:2)  - 1pkt 

• Przegrana bez wygranego seta (0:2) – 0pkt 

 

7. NAGRODY 

• Drużyny, które zajmą miejsca 1-3 otrzymują puchary i dyplomy 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

• Organizator zapewnia 3 piłki meczowe. 

• Organizator zapewnia sędziów głównych. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za stan zdrowia oraz ewentualne urazy i kontuzje 
powstałe w trakcie imprezy. 

• Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zawodnicy dokonują we własnym 
zakresie 

• Organizator nie zapewnia przedmedycznej opieki lekarskiej, a jedynie apteczkę pierwszej 
pomocy 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach lub na terenie 
obiektu. 

• Udział w turnieju stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz 
dokonanie wpłaty. 

• WAŻNE!! Podczas trwania turnieju obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na terenie hali 
sportowej CSiR Susz.  
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