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Regulamin  

Turnieju piłki siatkowej dziewcząt i chłopców 

„Ze sportem mi do twarzy” z okazji 100-lecia Klubu. 

I. Informacje ogólne. 

1. Turniej piłki siatkowej organizowany jest pod patronatem Marszałka 

Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz Prezydenta 

Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. 

2. Organizatorem zawodów jest Wojskowy Klub Sportowy WAWEL, zwany 

dalej WKS WAWEL. 

3. Celem zawodów jest: 

1) popularyzacja aktywnego spędzania czasu, w tym poprzez grę w piłkę 

siatkową, 

2) integracja uczniów szkół miasta Krakowa, 

3) selekcja uzdolnionej młodzieży do systematycznego uczestniczenia  

w treningach sportowych w dyscyplinie: piłka siatkowa. 

4. Zawody są integralną częścią obchodów 100. lecia WKS WAWEL. 

 

II. Miejsce zawodów, czas trwania, uczestnicy. 

1. Zawody sportowe odbędą się: 

1) 07 października 2019 r. w godz. 9.00 – 14.00 – dziewczęta, 

2) 08 październik 2019 r. w godz. 9.00 – 14.00 – chłopcy.1 

2. Zawody przeprowadzone zostaną na hali sportowej WKS Wawel,  

ul. Podchorążych 3 w Krakowie. 

3. W turnieju uczestniczą drużyny – reprezentacje szkół podstawowych  

z terenu miasta Krakowa. 

4. W zawodach mogą wziąć uczniowie/uczennice klas VI – VIII szkół 

podstawowych. 

5. W zawodach może wziąć więcej niż jedna drużyna z danej Szkoły,  

z zastrzeżeniem, że poszczególni zawodnicy oraz rezerwowi zawodnicy 

mogą być członkami jednej i tej same drużyny w ciągu trwania całych 

zawodów. 

6. Każda drużyna/y winna mieć co najmniej jednego Opiekuna 

wyznaczonego przez Dyrekcję szkoły. 

7. W zawodach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy nie mający 

przeciwskazań do uprawiania sportu. Odpowiedzialność za udział  

w zawodach zawodnika z przeciwskazaniami do uprawiania sportu 

ponosi osoba odpowiedzialna za zgłoszenie drużyny (Dyrekcja szkoły).  

 

 
1 Dokładna godzina zakończenia zawodów uzależniona od ilości uczestników. 
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III. Zasady zgłoszeń drużyn oraz rozgrywania zawodów. 

1. Zgłoszenia poszczególnych drużyn przyjmowane są drogą 

elektroniczną pod adresem biuro@wkswawel.pl  w ostatecznym 

terminie do 1 października 2019 r. 

2. Z uwagi na planowany czas rozegrania turnieju w godzinach 9.00 – 

14.00 o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Zgłoszenie winno zawierać: nazwę (szkoły), imienną listę zawodników 

uprawnionych do gry, imię i nazwisko kapitana.2 

4. Zgłoszenie drużyny jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego 

regulaminu oraz zasad rozgrywania zawodów. 

5. Rozgrywki przeprowadzone zostaną w dwóch etapach: eliminacje  

i finały.3 

6. W eliminacjach, wszystkie zespoły w wyniku losowania zostaną 

przydzielone do poszczególnych grup. O liczbie grup oraz zespołów  

w grupach zadecyduje organizator na podstawie ilości zgłoszonych 

drużyn. 

7. Losowanie grup zostanie przeprowadzone bezpośrednio przed 

turniejem. 

8. W grupach mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym” 

według tabel BERGERA (kolejność meczy zostanie podana po podziale 

zespołów do grup). 

9. Do finału awansują zwycięskie drużyny z poszczególnych grup. 

10. W finale mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym” według 

tabel BERGERA (kolejność meczy zostanie podana po losowaniu miejsc 

w grupie). 

11. Za wygranie meczu drużyna otrzymuje 2 punkty, za porażkę 1 punkt, 

walkower 0 punktów. 

12. Mecze prowadzą sędziowie wyznaczeni przez organizatora.  

13. O kolejności zajętych miejsc w grupie decyduje: 

1) suma punktów, 

2) stosunek punktów wygranych do przegranych (tzw. ratio), 

3) bezpośredni pojedynek w przypadku zespołów o równorzędnym 

ratio, 

4) losowanie.  

14. Mecze rozgrywane są według przepisów PZPS gry w piłkę sitkową  

z następującymi wyjątkami: 

1) boisko o wymiarach: 6 m x 9 m, 

2) ilość zawodników w drużynie: 4 + 2 rezerwowych,  

 
2 Druk zgłoszenia w załączeniu. 
3 System rozgrywek zostanie dostosowany do ilości zgłoszonych drużyn, przy założeniu, że każda drużyna winna 

rozegrać co najmniej 4 mecze. 

 

mailto:biuro@wkswawel.pl
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3) mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów, do 15 punktów, 

z wymaganą przewagą 2 punktów. W przypadku wyniku 1:1, 

rozgrywany jest tie-break do 7 z przewagą 2 punktów., 

4) za wygraną 2 : 0 drużyna zdobywa- 3 punkty, za wygraną 2 : 1- 2 

punkty, za przegraną 1 : 2 - 1 punkt, za przegraną 0 : 2 - 0 

punktów. 

 

IV. Nagrody. 

1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategorii dziewcząt  

i chłopców organizator zapewnia puchary, medale i nagrody rzeczowe. 

 

V. Postanowienia końcowe. 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji niniejszego 

regulaminu w zakresie systemu gier ilości gier. 

2. Koszty udziału w turnieju (hala sportowa, piłki, obsługa biura zawodów, 

sędziowie, nagrody dla uczestników) pokrywa organizator, koszty 

dojazdu do miejsca zawodów pokrywa Szkoła. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe 

pozostawione w szatniach. 

4. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator. Decyzja organizatora 

jest ostateczna. 

5. Za zachowanie niezgodne z duchem fair play, zawodnicy oraz drużyny 

mogą zostać ukarane punktami ujemnymi oraz dyskwalifikacją.  

6. Za zniszczenia spowodowane przez uczestników odpowiedzialność 

ponoszą Szkoły zgłaszające drużyny. 

7. Zawodnicy muszą posiadać czyste obuwie (nie używane na zewnątrz) 

przystosowane do gier zespołowych rozgrywanych na halach 

sportowych (podeszwa butów nie pozostawiająca rys na parkiecie).  

8. Podczas trwania zawodów wszystkich zawodników oraz osób 

towarzyszących obowiązuje przestrzeganie Regulaminów korzystania  

z obiektów sportowych WKS WAWEL oraz zasad przebywania na 

terenie Klubu. 

 
Załączniki: 
Nr 1 – Wzór zgłoszenia – na 2 str. 
Nr 2 – Klauzula informacyjna – na 1 str. 
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