
Niepodległościowy Turniej "Tr  ó  jek" kat. Mikst  ó  w w Strzelnie  
(MIKSTY - Drużyny Mieszane)

Regulamin:
I. Cel:

1. Popularyzacja piłki siatkowej w Strzelnie i jego obrębie.
2. Integracja poprzez sport.

II. Organizatorzy:
1. Gmina Strzelno
2. Wydarzenia Sportowe Strzelno

III. Termin i miejsce:
1. Turniej zostanie rozegrany 12.11.2022r. w godzinach 10:00-18:00.
2. Mecze będą rozgrywane w: 88-320 Strzelno, Hala sportowa, ul. 
Topolowa.

IV. Zasady uczestnictwa:
1. W turnieju mogą brać udział wszyscy powyżej 15 roku życia. (Osoby 
niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica).
2. Zgłoszenia do turnieju odbywają się do wyczerpania wolnych miejsc.
3. Liczba drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona i wynosi
10,decyduje kolejność zgłoszeń. 
4. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją 
przestrzegania regulaminu. 
5. Udział w turnieju jest płatny i wynosi 90 zł od drużyny.
Drużyna wpłaca pieniądze na dany numer konta bankowego (46 1140 2004 
0000 3102 7619 5055)i wpisuje w tytule przelewu: "II Turniej 
Siatkarski Trójek Strzelno: (nazwa drużyny)". (Wpłata wpisowego jest 
równoznaczna z gwarantowanym miejscem w turnieju). [Nie sam formularz 
zgłoszeniowy !!]
6. W przypadku rezygnacji drużyny opłata wpisowego zostaje zwrócona 
tylko wtedy, kiedy znajdziemy zastępstwo.
7. Zawodnik zgłoszony w jednym zespole nie może grać w innym.
8. Każda drużyna musi mieć własnego kapitana.
9. Nazwa drużyny nie może być obraźliwa.

V. Skład drużyny:
1. Drużyna składa się z minimalnie 3 zawodników, maksymalnie 4(3 + 1 
rezerwowa osoba): kobiet i mężczyzn. Na boisku musi być minimum jedna 
kobieta.
2. W zawodach nie mogą uczestniczyć osoby grające aktualnie w ligowych
rozgrywkach od I Ligi PZPS(włącznie) wzwyż mężczyzn. W drużynie może 
być jedna osoba z II Ligi PZPS mężczyzn. Kobiety bez ograniczeń 
ligowych.

VI. System rozgrywek:
1. System rozgrywania turnieju będzie zależny od ilości drużyn, do 
dnia 12.11.2022r. informacje na temat rozegrania turnieju będą podane 
na Naszej stronie 
Facebook'a: Wydarzenia Sportowe Strzelno.
2. Mecze będą rozgrywane systemem do dwóch rozegranych setów, liczba 
punktów w setach: 15. 



Faza grupowa: do dwóch rozegranych setów, liczba punktów w setach:15.
Faza pucharowa: do dwóch wygranych setów, liczba punktów w setach:15, 
+ ewentualny tie-break, liczba punktów: 11.

VIII. Przepisy gry:
1. W turnieju obowiązują przepisy piłki siatkowej.
2. Na boisku minimum 1 kobieta w każdej z drużyn.
3. W drużynie może być jedna osoba z II Ligi PZPS mężczyzn.
4. Wysokość siatki: 2,38m.

IX.  Punktualność:
1. Drużyna, która nie przybędzie w wyznaczonym terminie na swój mecz, 
bez względu na okoliczności, przegrywa mecz walkowerem 1 set: (0:15), 
2 set: (0:15).
2. Jeśli obie drużyny nie stawią się na swój mecz w terminie wówczas 
przyznany zostanie walkower obustronny. 

X. Ubezpieczenie:
1. Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju. 
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne urazy i 
kontuzje powstałe podczas udziału  w turnieju. 

XI. Uwagi końcowe:
1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i zasad gry grozi kara 
dyskwalifikacji z rozgrywek lub walkower seta bądź meczu. Karę orzeka 
organizator.
2. Prosimy o zabranie ze sobą własnych piłek do rozgrzewki.
3. W sprawach spornych interpretacja niniejszego regulaminu należy do 
organizatora.
4. Organizator nie odpowiada za zniszczone lub zgubione rzeczy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


