
Regulamin X Charytatywnego Turnieju w Piłce Siatkowej 
o Puchar Prezesa SKOK Kwiatkowskiego

Cel:
• Charytatywna pomoc chorej Angelice,
• Popularyzacja piłki siatkowej,
• Podnoszenie sprawności fizycznej,
• Propagowanie czynnego wypoczynku

Organizator:
• KU AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
• Zarząd SKOK Kwiatkowskiego

Termin:
• 21.01.2012 (sobota) od godz. 8.30 do godz.15.00

Miejsce:
• Hala Sportowa przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Skrzyszowie

Uczestnictwo:
• Mogą brać udział drużyny mieszane
• Mogą brać udział     tylko i  wyłącznie  zawodnicy     amatorzy     – nie mogą występować     czynni   

zawodnicy piłki siatkowej tj.    zawodnicy     występujący     w sezonie 2010/2011 oraz 2011/2012 w   
państwowej lidze (I, II, III, IV)  

Przepisy:
• PZPS (sprawy sporne rozstrzyga organizator).

System rozgrywek:
• Opracowany będzie po zamknięciu listy zgłoszeń.

Nagrody:
• Za I, II, III, IV miejsce puchary ufundowane przez Prezesa SKOK Kwiatkowskiego,
• Pozostałe drużyny – pamiątkowe dyplomy oraz upominki

Postanowienia końcowe:
• Zawodnicy podczas trwania całego turnieju nie mogą zmieniać zespołu.
• Za grę zawodnika nieuprawnionego lub inne złamanie regulaminu grozi zweryfikowanie meczów 

walkowerem lub udział w turnieju PK (poza konkursem)
Mecze prowadzone będą do dwóch wygranych setów, w przypadku remisu będzie rozgrywany tie-break 

do 15.
• Ubezpieczenie drużyn we własnym zakresie.
• Wszystkich zawodników obowiązuje strój i obuwie sportowe.

Ramowy Program

godz. 8.00 – 8.15 - przyjazd drużyn,
godz. 8.15 – 8.30 - odprawa techniczna kapitanów drużyn i sędziów,
godz. 8.30 – 8.45 - rozgrzewka,
godz. 8.45 – 9.00 - otwarcie turnieju
godz. 9.00 – 14.00 - mecze
     ok. godz. 14.30 - zakończenie turnieju, wręczenie pucharów i dyplomów
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