
REGULAMIN  

I TURNIEJU PIŁKI SIADKOWEJ  

SŁUŻ MUNDUROWYCH I SAMORZĄDOWCÓW 

 

1. Nazwa imprezy: 

Turniej Piłki Siatkowej służb mundurowych i samorządowców  o Puchar 

Komendanta Powiatowego Policji w Mławie  

 

2. Cel: 

 Integracja środowiska służb mundurowych i samorządowców, 

 Popularyzacja gry w piłkę siatkową, 

 Promocja aktywnych form wypoczynku. 

 

3. Organizatorzy: 

 Komendant Powiatowy Policji w Mławie, 

 Zarząd Terenowy w Mławie Niezależnego SamorządnegoZwiązku 

Zawodowego Policjantów, 

 Dyrektor Mławskiej Hali Sportowej, 

 

4. Termin i miejsce: 

 05 kwietnia 2014 r. (sobota), godz. 10.00, 

 Mławska  Hala Sportowa, 06 – 500 Mława ul. Piłsudskiego 33A. 

 

5. Zgłoszenie do turnieju: 

 Osobiście w KPP Mława 

 Telefonicznie: 23 654 72 84, 23 654 72 56, 

 E-mail : kppmlawa@ra.policja.gov.pl;    

marek.burczyk@ra.policja.gov.pl 

 Termin zgłoszenia do 25 marca 2014 r.  

 

6. Warunki uczestnictwa: 

 Zespół 6 – 9 zawodników, 

 Uczestnicy obowiązani są posiadać jednolite stroje sportowe, 

 Obowiązuje obuwie sportowe, 
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 W turnieju prawo udziału mają mundurowi, mundurowi w stanie 

spoczynku  oraz  osoby cywilne zatrudnione w jednostce, która 

zgłosiła się do udziału w przedmiotowym turnieju piłki siatkowej,   

 W turnieju prawo udziału mają przedstawiciele samorządów 

terytorialnychz terenu powiatu mławskiego jak i z poza powiatu,  

 Warunkiem udziału zawodników jest zatrudnienie w danej 

jednostce organizacyjnej, 

 

7. Zasady rozgrywania turnieju: 

 System rozgrywek zostanie ustalony na zebraniu przed 

rozpoczęciem turnieju, 

 Losowanie zespołów odbędzie się na zebraniu organizacyjnym, 

 Sety będą rozgrywane do 25 punktów (na przewagi) 

 Mecze będą rozgrywane do 2 wygranych setów. 

 Trzeci set będzie rozgrywany do 15 punktów (na przewagi), 

 Preferencje punktowe dla drużyn z kobietami w składzie zostaną 

określone na zebraniu organizacyjnym, 

 

8. Zasady finansowania:  

 Każdy zespół uczestniczący w Turnieju, powinien wnieść opłatę w 

wysokości  , 150 zł w terminie do 25 marca 2014 r.  

 Wniesiona  opłata uwzględnia koszty organizacyjne imprezy, zakup 

nagród oraz poczęstunek, 

 

9. Nagrody:  

 Za pierwsze trzy miejsca puchary okolicznościowe oraz dyplomy 

 Za pozostałe miejsca dyplomy 

 

10.  Postanowienie końcowe: 

 Uczestnicy Turnieju powinni ubezpieczyć się od następstw 

nieszczęśliwych wypadków na własny koszt. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia. 

 Uczestnicy Turnieju przystępując do rozgrywek oświadczają, że 

zapoznali się z Regulaminem Turnieju, i że stan ich zdrowia nie 

wykazuje przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach 

sportowych,  



 Protesty, skargi przyjmowane będą bezpośrednio po meczu u 

Organizatorów turnieju, 

 Zawody przeprowadzone będą zgodnie z ogólnymi przepisami 

PZPS 

 W sprawach nieobjętych Regulaminem decyzję podejmować będą 

Organizatorzy turnieju. 

 

 

 

 


