
REGULAMIN 
„Turniej w piłce siatkowej mężczyzn  

o Puchar Burmistrza Miasta Świecie” 
 

1. Cel: 

- popularyzacja piłki siatkowej w gminie Świecie, 

- integracja sympatyków siatkówki, 

- promowanie zdrowego trybu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu, 

- popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji. 

 

2. Organizator: 

- Stowarzyszenie Volley Świecie przy współpracy z Ośrodkiem Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Świeciu 

 

3. Partner turnieju: 

- Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz 

 

3.      Termin i miejsce turnieju: 

- 27.11.2021 - mecze rozgrywane będą od godziny 10:00 

- Hala widowiskowo-sportowa w Świeciu (86-100), ul. Sienkiewicza 3 

 

4. Zgłoszenia, uczestnictwo, opłaty: 

- Prawo startu mają drużyny zgłoszone do 25.11 2021 lub do wyczerpania miejsc. 

- Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie (tel. 602 243 808) lub pocztą elektroniczną na 

adres tomek@volley-swiecie.pl 

- Turniej przeznaczony jest dla męskich drużyn amatorskich (za zgodą Organizatora do 

turnieju może przystąpić drużyna w składzie mieszanym). 

- W turnieju bierze udział 8 drużyn (w przypadku dużego zainteresowania, Organizator 

zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby drużyn uczestniczących w turnieju do 10). 

- W skład każdego zespołu może wchodzić min. 6, a maks. 10 zawodników. 

- Każdy zawodnik może występować tylko w jednej drużynie. 

- Przed rozpoczęciem turnieju należy dokonać opłaty wpisowej w wysokości 100 zł od 

drużyny na nr konta: 

Stowarzyszenie Volley Świecie 

59 1090 1678 0000 0001 4159 1962 

Tytuł przelewu: Opłata wpisowa na turniej piłki siatkowej – nazwa drużyny 

 

5. System rozgrywek: 

- System rozgrywania zawodów jest uzależniony od ostatecznej liczby drużyn, które do 

zawodów przystąpią. Preferowany system, to: 

- „każdy z każdym” w dwóch grupach, 

- półfinały „na krzyż” – pierwsze miejsce w grupie A z drugim miejscem w grupie B, 

drugie miejsce w grupie A z pierwszym miejscem w grupie B, 

- zwycięscy półfinałów zagrają w wielkim finale, przegrani w meczu o 3 miejsce, 

- każda gra toczy się do 2 wygranych setów. 



6. Nagrody: 

- puchary i nagrody pieniężne dla 3 najlepszych drużyn, 

- nagroda dla najlepszego zawodnika turnieju i zawodników wyróżniających się, 

- dyplomy dla wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju. 

 

7. Postanowienia końcowe: 

- Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia 

główny zawodów. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych 

wypadków (indywidualnego ubezpieczenia zawodnicy dokonują we własnym zakresie), 

jak również kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży. 

- Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 



Świecie, dnia 27.11.2021 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w turnieju określonymi w regulaminie 

i zgłaszam swoje uczestnictwo. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się 

z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów. Przyjmuję do wiadomości, że należy 

przestrzegać zarządzeń organizatorów oraz warunków regulaminu. Oświadczam, że stan 

mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. 

 

Stowarzyszenie Volley Świecie, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby 

związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 

zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą 

odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub 

praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa 

dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie 

wypadku lub szkody związanej z zawodami. 
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