
Regulamin
Parafiady Siatkarskiej Lubartów 2012

22.09.2012r.

Termin rozgrywek: 22.09.2012 r. (sobota)
Terminarz turnieju zostanie doręczony kapitanom drużyn w dniu rozpoczęcia zawodów.

Miejsce rozgrywania zawodów: Orlik przy Gimazjum nr 1 lub Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum nr 1 
( jeśli będzie deszczowa pogoda )

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Lubartów
Organizator: Parafia MBNP w Lubartowie
Partner: Lubartowska Amatorska Liga Siatkówki

I. Zasady ogólne uczestnictwa.

1. W  PARAFIADZIE  SIATKARSKIEJ  LUBARTÓW  2012  startują  zespoły,  które  przystąpią  do 
rozgrywek zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Zawodnicy  niepełnoletni  biorą  udział  w rozgrywkach  wyłącznie  za  zgodą  rodziców (Oświadczenie 
rodziców „o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych i zgoda na udział  
syna/córki w turnieju siatkarskim”).

3. Wszyscy  zawodnicy  Parafiady  Siatkarskiej  LUBARTÓW  2012   powinni  mieć  aktualne  badania 
lekarskie i ubezpieczenie NW.

4. W zespołach mogą grać zarówno kobiety jak i mężczyźni.
5. W  Parafiadzie  Siatkarskiej  LUBARTÓW  2012  uczestniczą  wszystkie  zgłoszone  drużyny.  Termin 

zgłoszenia drużyny wraz z upływa 14.09.2012 o godz. 20:00.
6. Zgłoszenie zespołu do rozgrywek dokonywane jest na liście zgłoszenia opracowanej przez organizatora.
7. Na liście zgłoszenia do rozgrywek można podać maksymalnie 12 osób.
8. Zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół. 
9. Przed każdym meczem kapitan zespołu w obecności sędziego ma prawo do sprawdzenia uprawnienia do 

gry zawodnika(-czki) zespołu przeciwnego. Dokumentem uprawniającym do udziału w Turnieju jest  
wpis na liście zgłoszenia oraz w wypadku osób niepełnoletnich, pozwolenie od rodziców na udział w 
Turnieju.

 II.  System  rozgrywek  i  przepisy  szczegółowe  udziału  w  rozgrywkach  Parafiady  Siatkarskiej 
LUBARTÓW 2012

1. Rozgrywki  prowadzone  są  systemem  grupowym,  z  każdej  grupy do  półfinałów awansują  po  dwie 
najlepsze  drużyny.  Wygrani  półfinałów spotkają  się  w  finale,  a  przegrani  w  meczu  o  3.  miejsce. 
Ceremonia  zakończenia  i  wręczenia  nagród  odbędzie  się  bezpośrednio  po  zakończeniu  meczu 
finałowego.

2. Mecze odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS do 2 wygranych setów do 25 pkt.  
z przewagą dwóch punktów, w przypadku stanu setów 1:1 trzeci set decydujący do 15 pkt. z przewagą 
2 punktów. 

3. Punktacja meczy grupowych: 
- mecz wygrany 2:0 to 3 pkt, 
- mecz przegrany 0:2 to 0 pkt,
- mecz wygrany 2:1 to 2 pkt,
- mecz przegrany 1:2 to 1 pkt,
- trzeci walkower eliminuje zespół z rozgrywek.

4. O kolejności miejsc decyduje: 
- większa ilość zdobytych punktów, 
- lepszy stosunek setów wygranych do przegranych,
- lepszy stosunek punktów wygranych do przegranych,
- wyniki bezpośrednich spotkań.

1



III. Pozostałe wymogi regulaminowe

1. W  kontaktach  z  Organizatorem  reprezentantem  zespołu  jest  kapitan  zespołu  zgłoszony  przed 
rozgrywkami. 
2. W przypadku nie rozegrania meczu w wyznaczonym terminie, z winy zespołu bądź obu zespołów, 
zostanie przyznany walkower bądź walkower obustronny.
3. Zespół w każdym z meczów musi składać się z min. 5 zawodników. 
4. Walkower będzie przyznawany, jeżeli dany zespół:

-  nie stawi się na boisku w czasie i w miejscu wyznaczonym przez Organizatora’ w przeciągu 
15 min. od wyznaczonego czasu rozpoczęcia spotkania.
- zgłosi się do meczu z mniejszą liczbą zawodników niż pięciu,
- wzbrania się grać pod kierunkiem sędziego wyznaczonego przez Organizatora,
- zejdzie z boiska lub zdekompletuje się przed końcem spotkania 
-  wystąpi z nieuprawnionym zawodnikiem w składzie.

5. Wszelkie szkody wyrządzone na mieniu bądź osobach podczas Turnieju pokrywają bezpośrednio 
sprawcy.
6. Wszystkich  uczestników  Turnieju  obowiązuje  Regulamin  obiektu,  na  którym  prowadzone  są 
rozgrywki.
7. Wszystkich uczestników Turnieju obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i 
palenia papierosów w budynku szkoły i na terenach przyległych. Złamanie zakazu przez jakiegokolwiek 
zawodnika prowadzi do dyskwalifikacji całej drużyny oraz posiadanie obuwia zmiennego.
8. Za rzeczy pozostawiane przez uczestników Turnieju w szatniach i innych pomieszczeniach w czasie  
rozgrywek Organizator nie odpowiada.
9. Zgłoszenie zespołów do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
10. We  wszystkich  sprawach  nieujętych  w  niniejszym  Regulaminie  decyduje  Rada  Kapitanów  w 
porozumieniu z Organizatorem.

IV. Obowiązki organizatora: 

1. Zapewnienie obiektu sportowego i pomieszczeń pomocniczych oraz przygotowanie boiska sportowego i  
piłek do meczów,

2. Zapewnienie sędziego zawodów,
3. Prowadzenie dokumentacji rozgrywek,
4. Przygotowanie i przekazywanie aktualnych wyników i informacji uczestnikom Turnieju, mediom, oraz 

innym zainteresowanym rozgrywkami instytucjom i osobom.
5. Zorganizowanie zakończenia rozgrywek.

Kontakt z Organizatorami:
Ks. Mariusz Karczmarczyk 697089741 m.karczmarczyk@op.pl
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