
REGULAMIN  

MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU ZESPOŁÓW MIESZANYCH 

W PIŁCE SIATKOWEJ „SZÓSTEK” 

08.12.2022r. NOWY SĄCZ 

 

1. Organizator:  

Organizatorem Mikołajkowego Turnieju Zespołów Mieszanych w Piłce Siatkowej 

„Szóstek” jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, im. Marii Konopnickiej w Nowym 

Sączu, ul. Stefana Żeromskiego 16, 33-300 Nowy Sącz. 

 

2. Cel turnieju: 

a) popularyzacja piłki siatkowej;  

b) promocja placówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, im. Marii Konopnickiej 

w Nowym Sączu; 

c) propagowanie ruchu jako aktywnego wypoczynku wśród młodzieży szkolnej;  

d) integracja młodzieży szkolnej;  

e) krzewienie sportowej rywalizacji w duchu zasady „Fair Play”. 

 

3. Osoba wyznaczona do kontaktu z ramienia Organizatora:  

Agnieszka Sikora – tel.: 795137366. 

 

4. Miejsce i termin rozgrywek:  

Mikołajkowy Turniej Zespołów Mieszanych w Piłce Siatkowej „Szóstek” odbędzie się w 

dniu 08.12.2022r. o godzinie 9:00, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 2, im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. 

 

5. Dokładny adres zawodów:  

ul. Stefana Żeromskiego 16, 33-300 Nowy Sącz. 

 

6. Warunki przystąpienia do zawodów: 

Uczestnikami Mikołajkowego Turnieju Zespołów Mieszanych w Piłce Siatkowej „Szóstek” 

mogą być wyłącznie uczniowie Szkół Podstawowych z klas VII-VIII, które potwierdziły 

swoje uczestnictwo w zawodach do dnia 01.12.2022r. (włącznie).  



7. Wstępne zgłoszenia i potwierdzenie udziału należy kierować telefonicznie lub 

e- mailowo. 

Telefonicznie pod numerem: 795137366 (prosimy o podanie dokładnej nazwy zgłaszanej 

placówki) 

Adres e-mail: sikora_a@interia.pl 

Kartę zgłoszeń należy dostarczyć do 08.12.2022r. e-mailowo lub osobiście w dniu 

zawodów.   

 

8. Ustalenia organizacyjne:  

- Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

- Turniej rozegrany zostanie pomiędzy „szóstkami” mieszanymi (minimum 2 dziewczyny 

na boisku). 

- Każda szkoła może wystawić tylko 1 reprezentację składającą się maksymalnie 

z 12 zawodników + 1 opiekun. 

- Podczas zmian regulaminowych należy pamiętać, aby na boisku znajdowały się minimum 

dwie dziewczyny.  

- Mile widziane własne piłki do rozgrzewki. 

 

9. Informacje dodatkowe:  

- Organizator zapewnia poczęstunek oraz wodę dla każdego zawodnika; 

- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach i na terenie hali.  

- Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW na czas trwania zawodów.  

- Organizator udostępni do rozgrywek 3 boiska, trybuny, 2 szatnie i możliwość skorzystania 

z natrysków.  

- Drużyny powinny stawić się w miejscu rozgrywania zawodów odpowiednio wcześniej, 

aby możliwe było rozpoczęcie zawodów o wyznaczonej godzinie (zbiórka 8:30). 

 

10. Obowiązki drużyn i zawodników: 

- Drużyny zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w kwestiach 

nieuregulowanych bezpośrednio jego zapisami, do stosowania się do zaleceń Organizatora 

lub Zespołu Sędziowskiego.  

- Każda z drużyn powinna posiadać jednolite stroje sportowe z numerami oraz obuwie 

sportowe zamienne. 
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- Drużyna musi posiadać opiekuna zespołu, który będzie jej reprezentantem w sprawach 

organizacyjnych. 

- Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem zawodów oraz 

znajomości aktualnych przepisów gry w piłkę siatkową ustanowionych przez PZPS.  

 

11. System rozgrywek.  

- Faza grupowa – rozgrywki odbywać się będą w ramach grup w systemem „każdy 

z każdym”. Przynależność zespołów do poszczególnych grup zostanie wyłoniona poprzez 

losowanie.  

- Losowanie odbędzie się w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego w dniu 08.12.2013r. 

o godz. 8:35. W losowaniu mogą uczestniczyć wyłącznie opiekunowie zgłoszonych drużyn.  

- System rozgrywania fazy pucharowej uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.   

- Miejsce drużyny w grupie ustala się w oparciu o liczbę zdobytych punktów po rozegraniu 

wszystkich meczów w grupie.  

- Wszystkie sety w rozgrywkach rozgrywane będą do 25 punktów. Mecze toczyć się będą 

do 2 wygranych setów (set decydujący - tie break do 15 pkt./dwa pkt przewagi). 

- Każdej drużynie przysługują 2 przerwy na żądanie (po 30 sekund) w secie. Przerwa 

pomiędzy setami trwa maksymalnie 2 minuty. 

12. Punktacja i klasyfikacja:  

Drużyna otrzymuje za:  

- wygraną – 2:0 - 3 pkt.  

- wygraną – 2:1 – 2 pkt. 

- przegraną – 1:2 - 1 pkt. 

- przegraną – 0:2 - 0 pkt. 

- walkower - 0 pkt. (dla drużyny przeciwnej w tym przypadku - 3 pkt.)  

 

Kolejność w tabeli ustala się w oparciu o liczbę zdobytych punktów. W przypadku uzyskania 

równej ilości punktów o miejscu decydują w kolejności:  

- stosunek wygranych do przegranych setów,  

- większa ilość wygranych setów,  



- stosunek zdobytych do straconych „małych” punktów,  

- większa ilość zdobytych „małych” punktów,  

- bezpośredni pojedynek.  

 

13. Nagrody:  

Każda ze zgłoszonych drużyn otrzyma pamiątkowe medale oraz dyplomy, a 3 najlepsze 

drużyny otrzymają pamiątkowe nagrody. 

 

14. Sędziowie: 

W czasie zawodów sędziować będą sędziowie MZPS. Kontrolę nad prawidłowym 

przebiegiem całych zawodów sprawować będzie Zespół Sędziowski. Sekretarzami turnieju 

będą uczniowie - kursanci na Młodzieżowego Sędziego Sportowego. 

15. Kwestie sporne i protesty.  

Protesty dotyczące przebiegu zawodów muszą być zgłoszone do protokołu spotkania 

w trakcie trwania danego meczu i podpisane przez kapitana drużyny (do 5 minut 

po zakończeniu spotkania).  

Organem upoważnionym do rozpatrywania protestów jest Zespół Sędziowski.  

 

16. Harmonogram turnieju: 

8:30 - Zbiórka drużyn, potwierdzenie obecności zespołów; 

8:35 – Losowanie grup; 

8:40 – Rozgrzewka drużyn; 

8:55 – Oficjalne rozpoczęcie turnieju; 

9:00 – Rozpoczęcie pierwszych meczów; 

9:00 – 11:00 – Rozgrywki; 

11:00 – 11:20 – pokaz taneczny; 

11:20 -11:40 – Posiłek; 

11:40 – 13:00- Rozgrywki 

13:00– oficjalne zakończenie turnieju.  

 

 

 

 

 



………………………………..    ….…………………………. 

Pieczątka Szkoły (zgłaszającej)           Miejscowość, data 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Do Mikołajkowego Turnieju Zespołów Mieszanych w Piłce Siatkowej „Szóstek” 

Nowy Sącz 08.12.2022r.  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. 

 

Nazwa Szkoły: ………………………………………………………………………… 

Opiekun drużyny: ……………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy z opiekunem drużyny: …………………………………………… 

 

LP. 
IMIĘ I NAZWISKO 

ZAWODNIKA 
ROCZNIK 

ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH 

OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ UCZNIA 

W ZAWODACH* 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10    

11.    

12.    

 
*Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych 
i publikacji wizerunku w celach promocyjnych Mikołajkowego Turnieju Zespołów Mieszanych w Piłce Siatkowej 
„Szóstek” przez organizatorów. Zgodę na udział ucznia w zawodach przetrzymuje Opiekun drużyny. Należy potwierdzić 
posiadanie zgody poprzez wpisanie w kolumnę zapisu TAK. Zawodnik bez zgody rodziców/prawnych opiekunów nie 
bierze udziału w rozgrywkach. 

 

 

 

………………………………….….   ………………………………………………. 

     Podpis Opiekuna drużyny        Podpis Dyrektora Szkoły (zgłaszającej) 

 

 


