
REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ  

ZAKŁADÓW PRACY 

 

 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

• Celem rozgrywek Turnieju Piłki Siatkowej Zakładów Pracy  jest popularyzacja piłki siatkowej 

halowej wśród firm działających na terenie Miasta Mława oraz innych. 

• Do w/w rozgrywek sezonu 2018/2019 organizowanych przez Mławską Halę Sportową mogą 

zgłaszać się drużyny amatorskie reprezentujące, firmy i zakłady pracy z terenu  

• Turniej Piłki Siatkowej  Zakładów Pracy będzie  odbywać się w Mlawie: w Mławskiej Hali 

Sportowej przy ulicy Piłsudskiego 33a, w terminie  wyznaczonym  przez organizatora.  

• Wyniki, tabele, terminarz, galeria zdjęć i inne informacje będą publikowane na stronie 

Mławskiej Hali Sportowej: www.mhsmlawa.pl, oraz na oficjalnym profilu Facebook Mławskiej Hali 

Sportowej, a także w lokalnych mediach 

• Uczestników w/w rozgrywek obowiązują przepisy gry w piłkę siatkową, przepisy PZPS oraz 

postanowienia niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2  

Zasady uczestnictwa w rozgrywkach Turnieju Piłki Siatkówki Zakładów Pracy  

 

1. W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy/-czki, którzy/-e ukończyli/-ły 15 rok życia 

(zawodnicy/-czki, którzy/-re nie ukończyli/-ły 18 roku życia zobowiązani/-e są do dostarczenia 

zgody rodziców na udział w Turnieju Piłki Siatkowej wg wzoru druku organizatora – załącznik 

nr 1). Druk można pobrać ze strony Mławskiej Hali Sportowej: www.mhsmlawa.pl 

2. Warunkiem uczestnictwa w turniej Piłki Siatkówki Zakładów Pracy jest zgłoszenie drużyny i 

dostarczenie organizatorowi listy zawodników/-czek wraz z podaniem osoby odpowiedzialnej 

za drużynę oraz uiszczenie wpisowego w kwocie 300 zł. 

3. Istnieje możliwość zgłoszenia dwóch zawodników/czek z poza zakładu pracy. 

4. W meczach Turnieju Piłki Siatkowej mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy/-czki, którzy zostali 

zgłoszeni do w/w rozgrywek na liście zgłoszeniowej (lista wg podanego wzoru).Lista 

zgłoszeniowa powinna zawierać nazwisko i imię, datę urodzenia oraz podpis zawodnika/-czki 

biorącego udział w turnieju pod oświadczeniami. Zespół liczy maksymalnie 10 zawodników/-

czek wpisanych na listę zgłoszeniową przed startem rozgrywek; ewentualne uzupełnianie 

listy (do możliwych 10 zawodników- wolne miejsca), można zgłaszać do końca rozgrywek. 

5. Zawodnik/-czka może być zgłoszony i grać tylko w jednej drużynie biorącej udział w turnieju 

Piłki Siatkówki. Jeżeli zawodnik/-czka figuruje na kilku listach zbiorczych to uznaje się go za 

uprawnionego/-ną do gry w tym zespole, w którym rozegrał/-a pierwsze spotkanie. 

6. Stroje: Drużyny przystępujące do gry powinny posiadać jednolite stroje (koszulki z numerami) 

oraz obuwie do gry w hali (w miarę możliwości z jasną podeszwą). 

7. Każdy zawodnik przystępujący do meczu musi posiadać dokument tożsamości (dowód 

osobisty, prawo jazdy lub inny ważny dokument ze zdjęciem). 

8. Turniej jednolity- odbędzie się 17 listopada (sobota) 2018 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§3  

Przepisy gry 

 

1. Zgodne z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

2. Mecze będą sędziowane przez sędziów wyznaczonych przez organizatora.  

3. W każdym secie drużynie przysługuje 1 przerwa na żądanie, zgłaszana przez kapitana sędziemu 

prowadzącemu zawody. 

4. Najmniejsza liczba zawodników/-czek, z którą zespół może rozgrać spotkanie to 5 osób. 

 

§4 

Zasady wyłonienia mistrza Turnieju Piłki Siatkowej Mławskich Zakładów Pracy   

 

1. System rozgrywek: 

• W rozgrywkach wystąpi maksymalnie osiem zespołów , losowanie grup nastąpi w dniu 

turnieju. 

• Zespoły grają systemem każdy z każdym , do półfinałów wchodzą dwie najlepsze drużyny z 

grup, reszta zespołów gra o miejsca 5-8. 

• Mecz toczy się do 3 wygranych setów do 25 punktów, ewentualny tie-break do 15 punktów. 

2. Walkowery. Zawody należy zweryfikować jako walkower 0:3 na niekorzyść danej drużyny : 

a) w przypadku nie stawienia się na zawody (lub spóźnienia się powyżej 15 minut ). 

b) w której brał udział nieuprawniony do gry zawodnik (nie był zgłoszony do rozgrywek 

Mławskiego Turnieju Piłki Siatkowej Mławskich Zakładów Pracy ), 

3. Punktacja w meczach przedstawia się następująco : 

 

a) za zwycięstwo  3:0 i 3:1 – 3 pkt. 

b) za zwycięstwo 3:2 – 2 pkt. 

c) za porażkę 2:3 – 1 pkt. 

d) za porażkę 1:3 i 0:3 – 0 pkt. 

 

4. O kolejności zespołów decyduje : 

• punkty, 

• liczba wygranych meczy, 



• sety, 

• gdy sety są równo decydują małe punkty (ich różnica), 

• bezpośrednie pojedynki , 

• losowanie  

 

§5  

Nagrody 

1. Najlepsze trzy zespoły Turnieju Piłki Siatkowej Zakładów Pracy  otrzymają puchar, dyplom i 

nagrody rzeczowe. 

2. Pozostałe zespoły dyplomy. 

3. Nagrody indywidualne : najlepszy zawodnik/-czka 

 

§6  

Postanowienia końcowe 

 

1. Zawodnicy/-czki biorą udział w rozgrywkach Turnieju Piłki Siatkowej Zakładów Pracy  na 

własną odpowiedzialność. 

2. W hali sportowej wszyscy uczestnicy winni podporządkować się kierownikom lub kapitanom 

drużyn oraz organizatorom rozgrywek. 

3. W Mławskiej Hali Sportowej obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu 

„Regulamin”. W stosunku do w/w osób zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne z 

wykluczeniem zawodników lub całych drużyn z rozgrywek włącznie. 

We wszystkich sprawach dotyczących w/w rozgrywek, a nie objętych przepisami niniejszego 

regulaminu decyzje podejmie organizator. 


