
R E G U L A M I N 
I Pikniku Piłki Siatkowej  

 
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 

SANOK  2017 

 
I. CELE I ZAŁOŻENIA 

• Popularyzacja gry w piłkę siatkową w powiecie sanockim; 

• Upowszechnianie kultury fizycznej; 

• Prowadzenie rywalizacji zgodnie z duchem fair play; 

• Wychowywanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację ruchową; 

• Umożliwienie sprawdzenia sił i możliwości w rywalizacji sportowej; 

• Zapewnienie czynnego wypoczynku; 

• Nagrodzenie najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach; 

 

II. ORGANIZATORZY 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku 

• TSV Sanok 

• Koordynator rozgrywek Dorota Kondyjowska tel. +48607188954 

 

III PARTNERZY 

• Miasto Sanok 

IV. PATRONAT MEDIALNY. 

• Portal Esanok.pl 

• Tygodnik Sanocki 

V. TERMIN I MIEJSCE : 

• Zawody odbędą się 17 czerwca w sobotę od godzin porannych do popołudniowych; 

• Hala Widowiskowo – Sportowa „ ARENA SANOK” ul. Królowej Bony 4; 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1) W turnieju prawo startu mają drużyny 3 osobowe ( + rezerwa) w kategorii chłopców.                    

Z danej szkoły zgłosić się może dowolna ilość zespołów; 

2) Od uczestników wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych                      

na udział w turnieju oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych; 

3) Każda drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna; 



 

4) O zakwalifikowaniu do turnieju w przypadku dużej ilości chętnych drużyn decydować będzie   

kolejność zgłoszeń; 

5) Zawodników danej drużyny obowiązuje zmienne miękkie obuwie sportowe; 

6) Uczestniczący winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie 

szkolne); 

7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności od następstw wypadków; 

8) W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy nie mający przeciwwskazań zdrowotnych. 

9) Termin zgłoszeń drużyn upływa 12czerwca 2017 roku. 

VII ZGŁOSZENIE 

• Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: +48607188954, bądź 

poprzez adres e-mail: dorotawojtczak@poczta.onet.pl 

VIII. ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW. 

1) Rozgrywki odbywać się będą w dwóch grupach: 

I – szkoła podstawowa – kategoria chłopców 

II –  gimnazjum – kategoria chłopców 
2) Turniej będzie rozgrywany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej; 

3) Zawody rozgrywane będą systemem „każdy z każdym” lub z podziałem na grupy                

w zależności od liczby zgłoszonych; 

4) Mecz grany do 25 punktów (2 punkty przewagi na koniec seta); 

5) Na parkiecie występują zespoły złożone z 3 zawodników + rezerwa, a ilość zmian w trakcie 

meczu jest nieograniczona.  

6) System gry może ulec zmianie, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn 

IX. PUNKTACJA. 
Za wygrane spotkanie otrzymuje się 2 pkt. za przegrane spotkanie 0 pkt. O kolejności miejsc 

decyduje: 

• ilość wygranych meczy; 

• stosunek zdobytych i straconych punktów; 

• wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

X. NAGRODY. 

• Za zajęcie miejsc I-III puchary i dyplomy 

• Za zajęcie dalszych miejsc dyplomy 

• Oraz wiele innych nagród 



XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

• Drużyny uczestniczące w turnieju zobowiązane są ubezpieczyć się we własnym zakresie; 

• Organizator zapewnia ochronę medyczną; 

• Na obiekcie, gdzie toczyć się będą rozgrywki, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu  

(za wyjątkiem wyznaczonych do tego celu miejsc) oraz spożywania napojów alkoholowych  

( z piwem włącznie). 

• Za niesportowe zachowanie (np, niewłaściwe zachowanie, używanie wulgarnych słów) 

organizatorzy mają prawo wykluczyć drużynę z turnieju. 

• Ostateczna interpretacja regulaminu i inne sprawy sporne rozstrzygają organizatorzy. 
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