
REGULAMIN  
XIX Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w 

Piłce Siatkowej Amatorów, w Rocznicę Wyzwolenia Kórnika. 
& 1 Organizacja i warunki uczestnictwa 

 

1. Organizatorem Turnieju jest KCRiS OAZA i Stowarzyszenie UKS Jedynka 

Kórnik. 

2. Celem turnieju jest popularyzacja sportu, aktywny wypoczynek oraz wyłonienie 

Mistrza. 

3. Organizatorzy turnieju : 

a. Czuwają nad przestrzeganiem regulaminu i prawidłowym prowadzeniem turnieju 

b. Zajmują się rozstrzyganiem spraw spornych i protestów 

c. Ustalają system rozgrywek, wyznaczają terminy spotkań. 

4. Decyzje organizatorów dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne. 

5. Przystąpienie drużyny do rozgrywek w turnieju jest jednoznaczne z akceptacją 

regulaminu turnieju. 

6. Każda drużyna może do każdego meczu zgłosić maksymalnie 14 zawodników. 

8. Wpisowe wynosi 120 zł od drużyny–  przelewem na konto do dnia 20.03.2019. 

Stowarzyszenie UKS Jedynka Kórnik Pl. Niepodległości 28, 62-035 Kórnik  

                             BS 87 9076 0008 2001 0011 9500 0002  

9.  Zgłoszenia drużyn ( Nazwa zespołu + kontakt email + telefon do 

kapitana/kierownika ) przyjmuje Adam Nowicki  tel 692506849 lub email 
blonie@oaza.kornik.pl  
 
 

& 2 Zasady przeprowadzenia zawodów 
 

1. Mecze rozgrywane będą w hali sportowej KCRiS OAZA, w dniu 24.03.2019, od 

9:00 

2. Drużyny powinny posiadać jednolite stroje. 

3. Zespoły zobowiązane są rozgrywać mecze w 6 osobowych składach – w 

przypadku braku pełnego składu zespół może zostać dopuszczony do gry za zgodą 

organizatora.  

4.  Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami Polskiej Ligi Siatkówki 

5 . Zespoły:  

6. Punktacja : 

 mecz wygrany w stosunkach 2:0 lub 2:1    - 1 pkt. 

 mecz przegrany w stosunku  0:2 lub 1:2    - 0 pkt. 

 O kolejności drużyn w grupie decyduje ilość zdobytych punktów, lepsza 

różnica setów, bezpośredni pojedynek i małe punkty. 

7. System rozgrywek: 

 Turniej rozgrywany jest systemem każdy z każdym w 3 grupach 

eliminacyjnych 4 drużynowych. 

 Następnie zwycięzcy grup eliminacyjnych trafiają do grupy walczącej o I 

mailto:blonie@oaza.kornik.pl


miejsce, drużyny z drugich miejsc w grupie eliminacyjnej tworzą grupę 

walczącą o IV miejsce, drużyny z trzeciego miejsca tworzą grupę walczącą o 

VII miejsce, a drużyny z czwartego miejsca kończą turniej. 

9. Mecze sędziowane przez sędziów WZPS. 

 

& 3 Postanowienia ogólne 
1. Wszyscy zawodnicy grają na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie 

ponoszą odpowiedzialności za wypadki i kontuzje odniesione przez zawodników 

podczas turnieju oraz ich skutki.  

2. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników. 

3. Zgłoszeni zawodnicy maja obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju. 

4. Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian  

     w regulaminie. 

       

Nazwa Drużyny ……………………………………… 

Zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuje do jego przestrzegania:   ( Czytelny 

podpis zawodnika ) 
…………………………………………….. 
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