
REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ GMIN ZAPRZYJAŹNIONYCH 

WIŚNIOWA 2016 

z okazji 650-lecia Wiśniowej 

 

Organizator: Ośrodek Kultury w Wiśniowej 

Termin: 10.12.2016 r., godz. 9:00 

Miejsce: I grupa: sala sportowa Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej; 

II grupa: sala sportowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej 

Rozgrywki finałowe: sala sportowa Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej 

 Cele: propagowanie zdrowego stylu życia, rozwój rekreacji wśród osób, które czynnie nie uprawiają sportu, 

popularyzacja piłki siatkowej, integracja zawodników 

Uczestnictwo: w zawodach mogą uczestniczyć zespoły zgłoszone z zaprzyjaźnionych gmin: Brzostek, Dukla, Dydnia, 

Frysztak, Nowy Żmigród, Wielopole Skrzyńskie, Wiśniowa. 

Zgłoszenia drużyn należy dokonać pisemnie lub telefonicznie do dnia 25 listopada 2016 roku na adres: 

Ośrodek Kultury w Wiśniowej 

38-124 Wiśniowa 

Wiśniowa 136 

Tel. 17 2775393 

E-mail: gok_wisniowa@o2.pl 

Warunki uczestnictwa: w zawodach mogą brać udział zawodnicy nie zarejestrowani w Okręgowym i Polskim Związku 

Piłki Siatkowej. Drużyny mogą startować w składach mieszanych (kobiety i mężczyźni). Zespoły mogą uczestniczyć 

w niepełnych składach (nie mniej jednak niż 5-osobowych). Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami PZPS 

i regulaminie przyjętym na odprawie technicznej, w czasie której dokona się losowanie grup. 

System rozgrywek: w grupach rywalizacja odbędzie się systemem „każdy z każdym” do 2 wygranych pełnych setów. 

Natomiast po eliminacjach w grupach do finału przechodzi po 2 drużyny z grup, które zagrają w systemie „na krzyż”. 

Sprawy organizacyjne: zawodników obowiązuje strój sportowy w tym obowiązkowe obuwie miękkie. 

Przyjazd drużyn na koszt własny. Organizatorzy zapewniają poczęstunek i napoje. 

Nagrody: drużyny, które wywalczą pierwsze 3 miejsca otrzymają okolicznościowe puchary 

i dyplomy, natomiast dla pozostałych zespołów przygotowane zostaną statuetki za udział. 

Uwagi: poczęstunek dla wszystkich zgłoszonych zespołów podany zostanie w stołówce Gimnazjum w Wiśniowej. 

Ostateczna interpretacja regulaminu i zastosowanie rozwiązań w nim nieokreślonych w celu sprawnego i rzetelnego 

przeprowadzenia turnieju należy do organizatora. Wypełnioną kartę zgłoszenia (w załączeniu) prosimy przesłać 

mailem do organizatora do dnia 25 listopada 2016 r. 

Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 

ZAPRASZAMY! 
 
 

 



 

 

                                                              KARTA ZGŁOSZENIA 

TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ GMIN ZAPRZYJAŹNIONYCH  WIŚNIOWA 2016 

z okazji 650-lecia Wiśniowej 

 

Nazwa drużyny  ................................................................................................................. 

Kapitan drużyny:.................................................................................................................. 

Skład drużyny: 

nazwisko, imię, nr zawodnika:                                           podpis: 

1........................................................................................................................................... 

2........................................................................................................................................... 

3........................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................... 

5........................................................................................................................................... 

6........................................................................................................................................... 

7........................................................................................................................................... 

8.......................................................................................................................................... 

9.………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10.……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, iż jestem zdrowy i nie mam przeciwwskazań do uprawiania sportu, 
a własnoręcznym podpisem stwierdzam, że na własną odpowiedzialność biorę udział 
w zawodach. 
 

Podpis kapitana            

   

.......................... 

 


