
REGULAMIN  
Mistrzostw Piłki Siatkowej drużyn amatorskich   

 

O puchar 

Starosty Lubelskiego 

 
 

§1 Organizacja i warunki uczestnictwa 

 

1. Organizatorem Mistrzostw są Powiat Lubelski i Lokalna Grupę Działania „Kraina Wokół Lublina”. 

2. Celem turnieju jest: 

 popularyzacja sportu i aktywnego wypoczynku oraz promocja powiatu lubelskiego, 

 integracja społeczności lokalnej z terenu powiatu lubelskiego. 

3. Uczestnicy – mieszkańcy powiatu lubelskiego oraz firmy/instytucje/samorządy działające na terenie powiatu 

lubelskiego. 

4. Miejsce: kryte obiekty sportowe na terenie gmin powiatu lubelskiego. 

5. Terminy rozgrywek wg osobnego harmonogramu, który zostanie ogłoszony po dniu 25 lutego 2015 r.  

6. Zobowiązania Organizatora turnieju: 

a. czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i prawidłowym przebiegiem turnieju, 

b. rozstrzyga sprawy sporne i protesty, 

c. zapewnia obsługę sędziowską, sprzęt do gry opiekę medyczną oraz boiska o wymiarach min. 8m x 8m,   

d. ustala system rozgrywek i wyznacza terminy spotkań. 

7. Decyzje organizatorów dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne. 

8. Przystąpienie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju. 

9. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 9 zawodników. W każdym meczu musi grać min. 6 zawodników 

 

§ 2 Bezpieczeństwo na terenie imprezy 

1. Na terenie rozgrywek obowiązuje zakaz wnoszenia i spożycia alkoholu, środków odurzających i nikotynowych.  

2. Organizatorzy mają prawo do wyproszenia osób lub drużyn łamiących regulamin turnieju. 

 

§ 3 Zapisy 
1. Zapisy następują na podstawie karty zgłoszenia w terminie do 23 lutego 2015 r. do godziny 15:30. W zgłoszeniu 

należy podać reprezentowaną drużynę, imiona i nazwiska uczestników, wskazać kapitana zespołu i kontakt do 

niego (numer telefonu oraz  adres e - mail).  

 

Listę potwierdza podpisem Kapitan drużyny:  

a. jako zobowiązanie do przestrzegania regulaminu,  

b. potwierdzenie za zgodność ze stanem faktycznym zamieszkania/funkcjonowania 

firmy/instytucji/samorządu na terenie powiatu lubelskiego, 

c. potwierdzenie za zgodność ze stanem faktycznym, że zawodnik nie jest aktualnym zawodnikiem żadnej 

ligi piłki siatkowej – obowiązuje 2 letnia karencja dla zawodników I, II i III lig nadzorowanych przez 

PZPS. 

                                          

§ 4 Uczestnictwo 
1. Drużyny mogą być mieszane, męskie, żeńskie. Niezależnie od składu walczą w jednej kategorii. 

2. Koszt udziału w rozgrywkach wynosi 100 złotych.  

3. Zgromadzone środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych Turnieju (m.in. 

obsługa sędziowska, wynajem hal, nagrody itp.). 

4. Organizatorzy wystawią fakturę za udział w Turnieju na podstawie danych zawartych w karcie zgłoszenia.  

W przypadku rezygnacji z udziału w Turnieju wpisowe nie podlega zwrotowi. 

5. Zawodnik nie może być aktualnym zawodnikiem żadnej ligi Piłki Siatkowej – obowiązuje 2 – letnia karencja. 

6. Minimalne wymagania wiekowe ukończone – ukończone 20 lat.  

7. Liczba drużyn w rozgrywkach jest ograniczona i nie może przekroczyć 36 zespołów, w przypadku większej 

ilości drużyn decyduje data przyjęcia zgłoszenia. 

 

 

§ 5 Zasady przeprowadzenia zawodów 
 

1. Turniej finałowy zaplanowany na koniec marca 2015 r., poprzedzą Turnieje Kwalifikacyjne.  

2. Turnieje kwalifikacyjne odbędą się w grupach. 

3.  Drużyny powinny posiadać w miarę możliwości jednolite stroje.  



4. Organizator nie zapewnia strojów sportowych, więc prosimy o przygotowanie ich we własnym zakresie. 

5. Zespoły zobowiązane są rozgrywać mecze w 6 osobowych składach.  

6. Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami Polskiej Ligi Siatkówki.  

7. Każdy set rozgrywany będzie do 25 pkt. W przypadku finałów za zgodą drużyn – przewiduje się spotkania 

w pełnym wymiarze punktów. 

8. Punktacja: 

 - mecz wygrany w stosunkach 2:0 - 3 pkt. 

- mecz wygrany w stosunku   2:1   - 2 pkt. 

- mecz przegrany w stosunku  1:2   - 1 pkt. 

- mecz przegrany w stosunku 0:2     -0 pkt. 

 

 

§ 6 System rozgrywek: 
1. Komunikat o systemie rozgrywek podany zostanie po zakończeniu zapisów na min. 5 dni przed zawodami. 

2. Mecze odbywać się będą w soboty i niedziele od 7 marca do maksymalnie 31 marca 2015 r. wedle podanego 

harmonogramu na stronie internetowej organizatora przed zawodami. 

3. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwać będą sędziowie zatrudnieni przez organizatorów. 

4. Do Turnieju Finałowego awansują 2 pierwsze drużyny z każdego z Turniejów eliminacyjnych. 

5. Kolejność gier jest losowana przed każdym Turniejem i zostanie podana w harmonogramie rozgrywek. 

Uwaga: 
System rozgrywek (pucharowy, grupowy lub mieszany) zależy od liczby zgłoszonych drużyn! 

 

§ 7  Postanowienia ogólne 

1. Organizatorzy zapewniają, opiekę medyczną i nagrody dla uczestników.  

2. Każdy z uczestników Turnieju ma obowiązek sprawdzić swój stan zdrowia pod kątem możliwości udziału 

w imprezie sportowej we własnym zakresie. Podpisem na liście startowej potwierdza dokonanie tej czynności.  

3. Wszyscy zawodnicy grają na własną odpowiedzialność. Ze względu na amatorski charakter imprezy 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i kontuzje odniesione przez zawodników podczas 

turnieju oraz ich skutki.  

4. Nagrody: puchary i medale.  

5. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla zawodników na minimalną 

kwotę odszkodowania. 

6. Zgłoszeni zawodnicy maja obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju. 

7. Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 

8. Kontakt z Organizatorem: Tomasz Banaszek TEL 81 528 66 06, e-mail: t.banszek@powiat.lublin.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin, dnia 4 lutego 2015 r. 

 

Opracował:         Zatwierdził: 

 

Tomasz Banaszek        Paweł Pikula 
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