
 

REGULAMIN 
 

II Powiatowego Turnieju Mistrzów Amatorskich Lig Piłki Siatkowej            
    o Puchar Starosty Cieszyńskiego 
 
I. Organizatorzy: 
Powiat Cieszyński i Fundacja Talent Cieszyn.  
  
II. Termin i miejsce: 
Turniej rozegrany zostanie 17 września 2017 r. od godziny 9 w hali sportowej Uniwersytetu Śląskiego  w Cieszynie, 
ul. Paderewskiego 9. 
 
III. Zasady uczestnictwa. 
1. Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne, bezpłatne, a rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny, 
uczestnicy nie są objęci przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW, każdy biorący w niej udział czyni 
to na własną odpowiedzialność. 
2. Uczestnikami turnieju będą drużyny mistrzowskie lig amatorskich powiatu cieszyńskiego w sezonie 2016/17 : 
goleszowskiej, ustrońskiej, skoczowskiej i cieszyńskiej. W przypadku rezygnacji drużyny z uczestnictwa  w turnieju 
wystąpi drużyna, która zajęła w rozgrywkach jej ligi miejsce bezpośrednio niższe. 
3. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, dostarczona 
jednorazowo do organizatorów przed rozpoczęciem turnieju (zał.1). 
4. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy uczestniczący na podstawie licencji wykupionej na sezon 
2016/17 w zawodach prowadzonych przez PZPS i WZPS w całym kraju.  
5. Każda drużyna przystępując do turnieju wyraża zgodę na warunki uczestnictwa określone niniejszym 
regulaminem. 
6. Pełną listę zawodników  (zał.2) należy dostarczyć organizatorowi przed losowaniem par półfinałowych.  
7. Protesty dotyczące składów przyjmowane będą  przez organizatora do dnia 14 września 2017 r. 
 
IV. System rozgrywek. 
1.W turnieju rozegrane zostaną cztery mecze : dwa półfinałowe, mecz o 3 miejsce między przegranymi z 
półfinałów i mecz o 1 miejsce między zwycięzcami półfinałów. 
2. Spośród czterech występujących drużyn w dniu 12 września o godzinie 17:30 w Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym w Cieszynie zostanie przeprowadzone losowanie par półfinałowych. 
3. Mecze półfinałowe rozegrane zostaną do dwóch wygranych setów na zasadach ogólnych.  
4. Mecze o miejsca 3 i 1 rozegrane zostaną do trzech wygranych setów na zasadach ogólnych. 
 
V. Wymogi regulaminowe. 
1. Mecze rozgrywane są zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Gry PZPS z następującymi wyjątkami: 
- dopuszcza się udział zespołów 5  i 4 osobowych. 
2. Przed pierwszym meczem  kapitan każdej z drużyn zobowiązany jest zapoznać swoich zawodników z 
Regulaminem turnieju, a następnie podpisać oświadczenie (zał.2) 
 
VI. Odwołania i protesty 
1. W trakcie trwania zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje sędzia główny. 
2. Ewentualne protesty będą przyjmowane przez Organizatora za pośrednictwem sędziego głównego. 
 
VII. Sprawy różne. 
1. Wszelkie szkody spowodowane w obiektach, w których odbywają się zawody pokrywają bezpośredni sprawcy. 
2. Wszystkie zespoły w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby towarzyszące im oraz zobowiązane 
są do niesienia czynnej pomocy w jawnych przypadkach naruszenia porządku publicznego. 
3. Odpowiedzialni za kulturę na boisku, porządek w szatni oraz wypełnienie protokołu meczowego są 
kapitanowie zespołów. 
4. Zawodnicy zobowiązani są do respektowania wszystkich decyzji sędziego. 
5. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek organizator nie odpowiada. 
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych  na terenie sali 
sportowej. 
7. W innych sprawach nie ujętych regulaminem decydują: sędzia główny zawodów i Organizator. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie. 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu rozegrania turnieju z przyczyn od niego 
niezależnych. 
Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i nazwisk uczestników oraz 
zamieszczania informacji o zawodach na stronach internetowych, w prasie, radiu i TV oraz wykorzystania zdjęć 
uczestników w wydawnictwach, gadżetach i innych materiałach promujących turniej.  

ORGANIZATORZY 


