
                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN XVIII TURNIEJU SAMORZĄDOWCÓW W PIŁKĘ SIATKOWĄ 

O PUCHAR STAROSTY MŁAWSKIEGO 

  

1. Nazwa imprezy:  

Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców o Puchar Starosty Mławskiego.  
2. Cel:  

popularyzacja piłki siatkowej, propagowanie sportu i  rekreacji ruchowej oraz aktywnego 
spędzenia czasu wolnego  

    wśród Samorządowców;   

    popularyzacja zdrowej i sportowej rywalizacji; 

    integracja Samorządowców; 

3. Organizatorzy:  

Mławska Hala Sportowa w Mławie, ul. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława 
4. Termin i miejsce:  

19 marca 2016 roku, godz. 10.00 Mławska Hala Sportowa w Mławie 
5. Zgłoszenie do turnieju:  
osobiście w Mławskiej Hali Sportowej  
e-mail: mhs@mhsmlawa.pl 
fax: 236720028 
wpisowe w wysokości 600 złotych należy wpłacić osobiście lub przelewem na konto Mławskiej 
Hali  Sportowej do dnia 9 marca 2016 roku 
Numer konta do wpłat: 17 8213 0008 2003 0402 4811 0001 
6. Warunki uczestnictwa:  

w turnieju mogą uczestniczyć dowolnie osoby złożone z pracowników jednostek 
samorządowych Powiatu Mławskiego oraz radnych z terenu  Gminy i Powiatu Mławskiego    

    skompletowane zespoły minimum 6 (w tym minimum 1 kobieta grająca na boisku)   

    nie dopuszcza się do gry zespołów 5 osobowych 

wpłata wpisowego w wysokości  600 złotych 

7. Zasady rozgrywania turnieju:  

  system rozgrywek zostanie ustalony przed rozpoczęciem turnieju.  

  sety będą rozgrywane do 25 punktów.  

  mecze będą rozgrywane do 2 wygranych setów.  

  trzeci set będzie rozgrywany do 15 punktów. 
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8. Nagrody:  

wszystkie drużyny - puchary okolicznościowe oraz dyplomy. 

statuetka dla najlepszej zawodniczki turnieju.  

statuetka dla najlepszego zawodnika turnieju.  

statuetka dla najstarszego uczestnika turnieju.  

9. 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.  

 


