
REGULAMIN 

XXII TURNIEJU IM. ANDRZEJA ROSZKOWIAKA  

O PUCHAR BURMISTRZA KRAPKOWIC 

 

1. ORGANIZATOR:  

„DELFIN” Spółka z o.o. w Krapkowicach 

 

2. CEL TURNIEJU: 

- wyłonienie zwycięzcy turnieju  w siatkówce amatorów 

- popularyzacja piłki siatkowej 

- stworzenie warunków do czynnego uprawiania sportu i rekreacji  

 

3. TERMIN I MIEJSCE:  

Turniej odbędzie się 23.03.2019 r. w hali im. W. Piechoty w Krapkowicach przy ul. 

Kilińskiego 3 

Weryfikacja drużyn o godz.: 8.45. 

Rozpoczęcie fazy eliminacyjnej od godz.: 9.00.  

Rozpoczęcie fazy finałowej ok. godz.: 13.00.  

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

             W rozgrywkach uczestniczyć mogą wszystkie drużyny wcześniej zgłoszone (9 drużyn).  

             Drużyna składa się maksymalnie z 10 osób, minimalnie z 5. Tylko osoby pełnoletnie. 

             Nie mogą brać udziału zawodnicy aktualnie zgłoszeni, bądź zgłoszeni w ciągu trzech ostatnich 

             lat do rozgrywek ligowych do II ligi włącznie – posiadający licencję zawodniczą.  

             Warunkiem udziału w rozgrywkach jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie                          

 do 13 marca 2019 r. nazwy zespołu oraz składu drużyny. 
          Zgłoszenia drużyn przyjmuje Pan Maciej Lisicki pod adresem e-mail : 

m.lisicki@delfin.krapkowice.pl . 
O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszenia drużyn (max.10)!!! 

Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego w wysokości 200 zł. Wpisowe musi być 

opłacone przed turniejem, najpóźniej do dnia  do 18 marca 2019 r.  

Wpłatę należy dokonać na konto: „DELFIN” Spółka z o.o. z dopiskiem: 

 „Turniej Roszkowiaka 2019 – (nazwa drużyny)”  
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach  77 8884 0004 2001 0030 4629 0001 

 

5. SYSTEM ROZGRYWEK:  

Rozgrywki będą prowadzone systemem grupowym (system Bergera), po 4 zespoły w każdej 

grupie. Losowanie odbędzie się przed turniejem (drużyny będą rozstawione). Mecze 

rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPS, 2 sety bez względu na wynik do 15 pkt. Za 

zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 pkt, a za oddanie 

meczu walkowerem -1 punkt.  

Z każdej grupy do fazy finałowej (półfinały – mecz o III miejsce, finał) awansują po dwie 

najlepsze drużyny z grup. Przy równej ilości punktów decydują w kolejności: różnica setów, 

różnica małych punktów, bezpośredni mecz. Ekipy, które zajęły czwarte miejsce w grupie 

grają mecz o VII miejsce, a drużyna zajmująca trzecie miejsce gra mecz o V miejsce.   

W przypadku niepełnej ilości drużyn np. 9, organizator zastrzega sobie zmianę systemu 

rozgrywek na inny. 

 

6. NAGRODY:  

Zwycięzca rozgrywek otrzyma Puchar Burmistrza Krapkowic, dyplom, oraz pamiątkowe 

koszulki; zespoły, które zajęły pozostałe miejsca otrzymają dyplomy oraz pamiątkowe 

koszulki. 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

Drużyna do meczu przystępuje w minimum 5-osobowym składzie; w przypadku mniejszej 

liczby zawodników - mecz będzie uznany na korzyść drużyny przeciwnej jako walkower. 

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Obowiązek ubezpieczenia 

należy do zgłaszających. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
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