
Organizator zastrzega sobie prawo przyspieszenie rozgrywania poszczególnych meczów w przypadku 

wcześniejszego zakończenia zaplanowanych spotkań.  

REGULAMIN XIV TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ 

 o Puchar Burmistrza Łobżenicy z okazji 25 Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
 
  

1. Cel turnieju:  

 Zbiórka funduszy na rzecz 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

 Popularyzacja piłki siatkowej wśród drużyn amatorskich naszego regionu.  

 Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.  

 

2. Organizatorzy:  

 Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II  

w Łobżenicy.  

 UKS „Tęcza” przy Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Łobżenicy.  

 Burmistrz Łobżenicy.  

 

3. Zgłoszenia:  

 Zgłoszenia są przyjmowane do środy 4 stycznia 2017 roku do godziny 14:00. Zgłaszać drużyny 

należy drogą mailową lub telefonicznie. Zgłaszając zespół należy podać: imię i nazwisko kapitana 

drużyny, nazwę drużyny, numer telefonu oraz adres e-mail. Losowanie odbędzie się 5 stycznia 2017 

roku. Tego samego dnia na podane adresy e-mail oraz na stronie http://gimnazjum.lobzenica.pl 

zostanie podany plan godzinowy rozegrania turnieju. 

 Zgłaszać drużyny należy telefonicznie lub mailem: 

  - tel. 888300459 (główny organizator turnieju- Jarosław Naskręt) 

  - e-mail - jarekn80@onet.eu  

 

4. Termin i miejsce:  

 Turniej zostanie rozegrany w niedzielę 8 stycznia 2017 roku.  

 Miejsca rozegrania turnieju: Hala sportowa przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym –  

ul. Złotowska 14. 

 

5. Wpisowe:  

 Opłata wpisowa do turnieju wynosi 100 zł (bez wyżywienia) lub 120 zł (z wyżywieniem- 20,00 

od zainteresowanej drużyny na ciepły posiłek dla zawodników) od drużyny.  

 Wpisowe jest płatne przed lub w dniu turnieju przed rozegraniem pierwszego meczu.  

 Kapitan zespołu zgłasza się u organizatora turnieju w celu dokonania wpłaty wpisowego do 

turnieju.  

 Cała zebrana kwota z wpisowego (100,00 od drużyny) zostanie przekazana na rzecz Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 

 

http://gimnazjum.lobzenica.pl/
mailto:jarekn80@onet.eu
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REGULAMIN ROZGRYWEK 
 Ze względów organizacyjnych (turniej jednodniowy i jedno boisko do dyspozycji) maksymalna liczba 

zgłoszonych drużyn nie może przekroczyć 12 drużyn !!!! 

 Wejście na halę od godziny 8:00  

 Kapitan zespołu zgłasza się u organizatora zawodów w celu uiszczenia tzw. opłaty wpisowej- jeżeli 

wcześniej tego nie dokonał, przekazania listy startowej zawodników jego drużyny zawierającej podpisy 

zawodników. Otrzymuje klucz od szatni, za który podczas trwania turnieju odpowiada, a po 

zakończeniu zawodów osobiście oddaje. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek wraz  

z pozostałymi członkami drużyny ponosi odpowiedzialność za zniszczone rzeczy. 

 W składzie każdej drużyny muszą znaleźć się przynajmniej 2 kobiety, które muszą przebywać na boisku 

podczas całego meczu. Zespół może maksymalnie składać się z 12 osób. Wyjątkiem są męskie drużyny 

gimnazjalne, które mogą zagrać w 6 chłopców (bez dziewcząt).  

 Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 

 Udział w turnieju mogą brać tylko osoby zgłoszone do rozgrywek.  

 W przypadku stwierdzenia udziału osób nieuprawnionych nastąpi dyskwalifikacja zespołu.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji składów drużyn.  

 Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej 

(PZPS). 

 Podczas trwania całego turnieju wprowadza się zakaz grania piłką na holu, a jedynym miejscem gdzie 

używanie piłek jest dozwolone jest hala sportowa. 

 Drużynie przysługuje rozgrzewka bez piłki, którą można przeprowadzić na holu oraz z piłką w hali 

sportowej tylko przed pierwszym rozgrywanym meczem swojego zespołu w wymiarze czasowym ok. 5 

minut. 

 Podsumowanie turnieju i wręczenie pucharów, dyplomów odbędzie się zaraz po zakończeniu 

rozgrywek. 

 Turniej składa się z etapów (rund)- zależnych od liczby zgłoszonych drużyn !!! 

 Pierwszy etap, rozegrany zostanie systemem „każdy z każdym” w grupach eliminacyjnych.  

 Do drugiej rundy rozgrywek, awansuje sześć najlepszych zespołów- po dwa najlepsze zespoły z każdej 

grupy. Na tym szczeblu drużyny rywalizują systemem pucharowym, wg poniższego klucza (również 

zależne od liczby zgłoszonych drużyn). 

 

 Półfinały  - 1 – A : 2 – B     1 – B : 2 – C 1 – C : 2 – A  
  

 Trzeci etap- FINAŁ. W finale turnieju spotkają się zwycięscy półfinałów- rozegrany zostanie systemem 

„każdy z każdym”.  

 Kapitan drużyny jest zobowiązany do zapoznania pozostałych zawodników w swojej drużynie  

z niniejszym regulaminem.  

 Wszelkie kwestie nieobjęte w niniejszym regulaminie oraz w przepisach PZPS rozstrzygają 

organizatorzy, (sędzia główny zawodów). 

 

 

LOSOWANIE. 
DRUŻYNY Z MIEJSC I- III ZESZŁOROCZNEGO XIV TURNIEJU Z OKAZJI WOŚP SĄ 

ROZSTAWIONE W RÓŻNYCH GRUPACH. SĄ TO: IQOR BYDGOSZCZ, ORAZ ZAWIESZENI 

W POWIETRZU. DO NICH DOLOSOWANE ZOSTANĄ POZOSTAŁE ZESPOŁY. 

LOSOWANIA JAK CO ROKU DOKONAJĄ UCZNIOWIE GIMNAZJUM W OBECNOŚCI 

ORGANIZATORÓW.  

 
 

Punktacja i przebieg zawodów 
 

 Przed rozpoczęciem meczu następuje losowanie w obecności kapitanów drużyn, a następnie po 

zakończonej rozgrzewce kapitanowie odpowiedzialni są za przywitanie zespołów. 
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 Set rozgrywany jest do 15 punktów (przy więcej niż 6 zgłoszonych zespołach) z zachowaniem dwu 

punktowej przewagi. 

 Mecz wygrywa drużyna, która zdobędzie pierwsza dwa sety (do dwóch wygranych setów),  

a w przypadku remisu 1:1 w setach, po uprzednim losowaniu rozgrywany jest set trzeci - 

decydujący, grany również do 15 punktów z zachowaniem dwu punktowej przewagi. 

 Drużynie przysługuje jedna przerwa na żądanie, w każdym z setów. 

 Punktacja: 

 

 zwycięstwo  2:0 – 3 pkt., 

 zwycięstwo  2:1   – 2 pkt., 

 przegrana 1:2 – 1 pkt., 

 przegrana  0:2 – 0 pkt.,  

 

W przypadku jednakowej liczby zwycięstw o kolejności zajętych miejsc w grupie decyduje:  

 

 największa liczba zdobytych punktów, 

 a w przypadku dwu (bezpośredni pojedynek) lub więcej drużyn (zainteresowanych) z tą samą 

liczbą punktów, decyduje: 

 najlepszy stosunek setów (większa liczba po podzieleniu setów zdobytych przez sety 

stracone), 

 lepszy stosunek małych punktów (większa liczba uzyskana po podzieleniu punktów 

zdobytych przez punkty stracone), 

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do przyspieszenia rozgrywania 

poszczególnych meczów w przypadku wcześniejszego zakończenie 

zaplanowanych spotkań. Proszę o stawienie się drużyn około 30 minut 

przed meczem!  
 

Warunkiem koniecznym do udziału w turnieju jest wpłacenie 

wpisowego na rzecz WOŚP (w wysokości min. 100 zł od drużyny) oraz 

oddanie przed pierwszym meczem danej drużyny wypełnionego 

„formularza zgłoszeniowego”!  
 
 
Skład komisji sędziowskiej:  
Ireneusz Wobszal,  

Jarosław Naskręt,  



Organizator zastrzega sobie prawo przyspieszenie rozgrywania poszczególnych meczów w przypadku 
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Uwagi końcowe:  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty 
zdrowia lub życia.  

Organizator nie odpowiada za zgubienie, uszkodzenie sprzętu lub odzieży 
oraz kradzieży rzeczy osobistych zawodników.  

Na terenie hali sportowej obowiązuje obuwie sportowe.  

Za usterki oraz zniszczenia pozostawione na terenie hali sportowej 
odpowiada kapitan drużyny.  

Kapitan drużyny jest reprezentantem zespołu w rozmowach z sędziami  
i organizatorem.  

W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry, sędzia 
samodzielnie lub na prośbą organizatora ma prawo do dyskwalifikacji 
zawodnika lub drużyny z rozgrywek.  

Na terenie hali sportowej, na którym rozgrywany jest turniej obowiązuje 
całkowity zakaz spożywania alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz środków 
odurzających. 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
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SKŁAD GRUP ELIMINACYJNYCH 
niedziela (08.01.2017) godzina 8:30

 

 

ETAP I 

 

GRUPA „A”  GRUPA „B” GRUPA „C” 
 

1. ZAWIESZENI W POWIETRZU 1. HUNTERSI 1. IQOR BYDGOSZCZ 

2. BEST ZPO 2. ZISK Ksobiak 2. BEL TEAM II 

3. BAD BOYS & GIRLS 3. BEL TEAM I 3. KOBIETY W CZERNI 

4. ZSP 4. MARKI 4. VESTINO WIĘCBORK 

 

Kolejność rozgrywania meczów w grupach:  1-4;  2-3; 2-4; 1-3; 3-4;  1-2 

Kolejność rozgrywania meczów w grupach (przy 3 drużynach) oraz w finale: 1-2; 2-3; 1-3 
 

Do następnej rundy awans uzyskają dwa pierwsze zespoły z każdej grupy, które spotkają się  

w półfinałach według następującego klucza. 

 

ETAP II 

 ...........................................................  :  ...........................................................   
 1 miejsce gr. A      2 miejsce gr.  B      

 

 ...........................................................  :  ...........................................................  
 1 miejsce gr. B      2 miejsce gr.  C 

 

 ...........................................................  :  ...........................................................  
 1 miejsce gr. C      2 miejsce gr.  A 

 
       

ETAP III FINAŁ 

 

 ZESPÓŁ 1 2 3 PKT SETY MAŁE 

PKT 
MIEJSCE 

 

1 

 

 

       

 

2 

 

 

       

 

3 

 

 

       



Organizator zastrzega sobie prawo przyspieszenie rozgrywania poszczególnych meczów w przypadku 

wcześniejszego zakończenia zaplanowanych spotkań.  

PRZYBLIŻONE GODZINY ROZGRYWANIA ZAWODÓW  
 

TURNIEJ ELIMINACYJNY           

 8
30 - ZAWIESZENI :  BEST ZPO  - 2:0 

 9
00

 - BEST ZPO : BAD BOYS & GIRLS  - 0:2 

 9
30

 - ZAWIESZENI : BAD BOYS & GIRLS  - 0:2 

 10
00

 - HUNTERSI : MARKI  - 2:0 

 10
30

 - ZISK : BEL TEAM I  - 0:2 

 11
00

 - ZISK : MARKI  - 2:0 

 11
30

 - HUNTERSI : BEL TEAM I  - 0:2 

 12
00

 - BEL TEAM I : MARKI  - 2:0 

 12
30

 - HUNTERSI : ZISK  - 2:1 

 13
00

 - IQOR  : VESTINO  - 2:1 

 13
30

 - BEL TEAM II : KOBIETY W CZERNI  - 2:0 

 14
00

 - BEL TEAM II : VESTINO  - 0:2 

 14
30

 - IQOR : KOBIETY W CZERNI  - 2:0 

 15
00

 - VESTINO :  KOBIETY W CZERNI  - 2:0 

 15
30

 - IQOR : BEL TEAM II  - 2:0 

 
MECZE PÓŁFINAŁOWE 

Około godziny: 
 

 16
00

 - Bad Boys & Girls : Huntersi - 2:1 (9:15; 15:13; 16:14) 

 16
30

 - Bel Team I : Vestino - 2:1 (15:13; 11:15; 15:12) 

 17
00

 - IQOR : Zawieszeni - 2:0 (15:6; 15:7) 

MECZE FINAŁOWE 

 17
30

 - Bad Boys & Girls : Bel Team I - 2:1 (8:15; 17:15; 15:12) 

 18
00

 - Bel Team I : IQOR - 0:2 (4:15; 10:15)  

 18
30

 - Bad Boys & Girls : IQOR - 0:2 (9:15; 11:15) 

 20
00 -   ZAKOŃCZENIE TURNIEJU 
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Grupa “A” 
 

 1. 2. 3. 
 

Punkty 

 

Sety 

 

Miejsce 

ZAWIESZENI  2:0 0:2 3 2:2 II 
BEST ZPO 0:2  0:2 0 0:4 III 

BAD BOYS & GIRLS 2:0 2:0  6 4:0 I 

Grupa “B” 
 

 1. 2. 3. 4. 
 

Punkty 

 

Sety 

 

Miejsce 

HUNTERSI  2:1 0:2 2:0 5 4:3 II 

ZISK KSOBIAK 1:2  0:2 2:0 4 3:4 III 

BEL TEAM I 2:0 2:0  2:0 9 6:0 I 

MARKI 0:2 0:2 0:2  0 0:6 IV 

Grupa “C” 
 

 1. 2. 3. 
 

4. 
 

Punkty 

 

Sety 

 

Miejsce 

IQOR BYDGOSZCZ  2:0 2:0  2:1 8 6:1 I 
BEL TEAM II 0:2  2:0  0:2 3 2:4 III 

KOBIETY W CZERNI 0:2 0:2   0:2 0 0:6 IV 
VESTINO 

WIĘCBORK 
1:2 2:0 2:0   7 5:2 II 

 
 NAJLEPSZĄ ZAWODNICZKĄ TURNIEJU WYBRANA ZOSTAŁA KLAUDIA 

BREWKA Z DRUŻYNY BAD BOYS & GIRLS (SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE) 
 NAJLEPSZYM ZAWODNIKIEM TURNIEJU WYBRANY ZOSTAŁ ŁUKASZ 

DZIAŁOSZYŃSKI Z DRUŻYNY IQOR BYDGOSZCZ 


