
Regulamin Turnieju Piłki Siatkowej 

o Puchar Wójta Gminy Sońsk

1. Cel:

- popularyzacja piłki siatkowej w naszym środowisku lokalnym;

- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego;

- popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.

2. Organizatorzy:

- Gmina Sońsk , GOK Gołotczyzna a patronat nad turniejem obejmuje Wójt Gminy Sońsk.

3. Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się 03.04.2022r na Hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sońsku.

4.Uczestnictwo:

- prawo startu mają drużyny amatorskie  zorganizowane w drużynę sześcioosobową bez podziału 

na kobiety i mężczyzn + maksymalnie 4 zawodników rezerwa. Drużyna musi mieć nazwę. W 

Turnieju pierwszeństwo startu mają drużyny z Gminy Sońsk, Powiatu Ciechanowskiego jak też i 

powiatów sąsiadujących z Gminą Sońsk. Liczba miejsc ograniczona ustalana przez organizatora.

Osoby do 18 roku życia muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekuna prawnego na udział w 

rozgrywkach, brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

i publikację zdjęć z turnieju w mediach społecznościowych oraz prasie.

– Uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości w przypadku weryfikacji

5. Zgłoszenia:

- zgłoszenia drużyn przyjmowane telefonicznie 888981270 , drogą mailową: e –mail: 

sekretariat@gokgolotczyzna.pl lub osobiście w GOK Gołotczyzna.

- pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje kapitan najpóźniej do dnia 30.03.2022

- na liście należy podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt (kapitana) z 

organizatorem, numer telefonu komórkowego i ewentualnie adres e-mailowy;

- ostateczną listę zatwierdza Organizator;

6.System rozgrywek:

– system rozgrywek uzależniony będzie od ilości drużyn. W zależności od ilości 

zgłoszonych drużyn dopuszczalny jest system pucharowy
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7. Klasyfikacja:

O ostatecznej kolejności w tabeli rozgrywek decyduje liczba zdobytych punktów lub rozegrany 

mecz finałowy.

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu

decydują:

a) większa ilość wygranych setów,

b) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica małych punktów we wszystkich spotkaniach

c) korzystniejszy bilans spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami z całego cyklu 

rozgrywek,

Za każde wygrane spotkanie przyznaje się drużynie 3 pkt., 

8. Nagrody:

Puchary dla trzech najlepszych drużyn ufundowane przez Wójta Gminy Sońsk.

9. Zasady finansowania:

- koszty organizacyjne turnieju (sędzia, nagrody, obsługa medyczna) pokrywają Organizatorzy.

10. Przepisy:

- Turniej odbywał się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w piłkę siatkową.

- Mecze będą się odbywały do 2 wygranych setów, każdy set do 25 pkt (pod warunkiem 

uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), a w przypadku remisu 1:1 rozegrany 

zostanie tie-break do 15 pkt ( pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z 

zespołów ). Mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli:  drużyna nie stawi się na mecz, w 

drużynie grał nieuprawniony zawodnik lub zawodnicy. 

– Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.

11. Postanowienia końcowe:

- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników 

od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży;

- zabrania się wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych a także palenia papierosów

- w sprawach rozgrywek prosimy o kontakt z organizatorem

- interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.


