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Turniej Siatkówki Chłopców o Puchar Prezesa EKS Skra Bełchatów 
9.12.2019 r. 

 

Organizator turnieju 

1. Organizatorem turnieju jest Energetyczny Klub Sportowy Skra Bełchatów. 

2. Osobą odpowiedzialną z ramienia klubu jest Artur Surgut. 

3. Zawody przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych z klas VI – VIII należących do 
Bełchatowskiej Akademii Siatkówki i Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów. 

4. Turniej rozgrywany jest zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na podstawie przepisów gry piłkę 
siatkową. 

5. Sponsorami turnieju są Elmen Sp. z o.o. i MegaMed sp. z o.o. 

 

Cel turnieju 

1. Wyłonienie najlepszych drużyn chłopców (klasy VI – VIII szkół podstawowych). 

2. Promowanie siatkówki i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

3. Aktywizacja ośrodków, w których działa Bełchatowska Akademia Siatkówki i Akademia Siatkówki 
PGE Skry Bełchatów. 

4. Propagowanie zasad fair play. 

5. Wychowanie poprzez sport. 

 

Data i miejsce rozgrywania turnieju 

1. Turniej odbędzie się 9 grudnia 2019 roku (poniedziałek). 

2. Miejscem rozegrania turnieju będzie hala Energia w Bełchatowie, znajdująca się przy ulicy 
Dąbrowskiego 11. 

3. Szatnie zawodników biorących udział w turnieju znajdować się będą w pomieszczeniach o 
numerach 20, 21, 22 i 23. 

4. Szatnia dla trenerów znajdować się będzie w wyznaczonym pomieszczeniu. Prosimy o zebranie 
wartościowych rzeczy od swoich zawodników, ponieważ ich szatnie nie będą zamykane. 

 

Harmonogram turnieju* 

8:45  weryfikacja drużyn i losowanie 

9:00 – 15:00  mecze w grupach (trzy grupy po cztery drużyny) 

15:00  wręczenie dyplomów i pucharów drużynom, które zakończyły udział w turnieju 

15:00 – 18:00  mecze o miejsca (3 najlepsze drużyny z każdej grupy) 

18:00  wręczenie dyplomów, nagród i pucharów najlepszym drużynom 

*godziny mogą ulec zmianie w zależności od wyników spotkań 

 

Zgłoszenia do turnieju 

1. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą drogą mailową (akademia@skra.pl) lub sms-ową (668-
359-910). 

mailto:akademia@skra.pl
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2. Organizator przewiduje udział 12 drużyn chłopców. O udziale w turnieju decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

3. Termin przesłania zgłoszeń upływa 5 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00 (lub po wypełnieniu się 
zaplanowanej liczby drużyn). 

4. Lista zakwalifikowanych zespołów aktualizowana będzie na stronie www.eks.skra.pl i 
www.akademiaskry.pl.  

 

Uczestnicy turnieju 

1. W turnieju uczestniczyć będą chłopcy trenujący w ramach Bełchatowskiej Akademii Siatkówki i 
Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów. 

2. Szkoła może zgłosić maksymalnie 1 zespół składający się z uczniów klas VI – VIII. 

3. W skład drużyny może wchodzić 6 zawodników podstawowych (w przypadku, gdy gramy z libero -
7) plus 6 rezerwowych. 

4. Każda drużyna powinna mieć przynajmniej jednego opiekuna, który odpowiada za zawodników 
podczas całego turnieju. 

5. Zawodnicy, którzy zakończyli udział w turnieju powinni przebywać na trybunach lub w strefach 
wyznaczonych przez Organizatora. 

6. Dopuszczalna jest gra tylko w sportowym obuwiu (trampki, adidasy, halówki) z białą podeszwą 
nierysującą nawierzchni. Zabrania się gry w obuwiu o czarnej podeszwie zostawiającej ślady na 
nawierzchni hali sportowej. 

7. Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju oraz nie ponosi odpowiedzialności prawnej za 
skutki wypadków w czasie gry. 

 

Przepisy gry 

1. Wymiary boiska: 18 m x 9 m. 

2. Wysokość siatki: 235 cm. 

3. Wielkość piłki: rozmiar 5. 

4. Mecze rozgrywane będą w systemie do dwóch wygranych setów do 15 punktów (ew. set trzeci 
równieć do 15 punktów). Wszystkie sety z przewagą dwóch punktów. 

5. Zgłoszone drużyny zostaną podzielone na trzy grupy po cztery zespoły. 

6. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 2 pkt., w przypadku porażki 1 pkt., za mecz przegrany 
walkowerem 0 pkt. Mecz zostanie zweryfikowany za walkower, gdy drużyna z własnej winy nie 
stawiła się na spotkanie, lub spóźni się więcej niż 15 minut. 

7. Każda drużyna ma prawo do jednej przewy w secie po 30 sekund. 

8. O kolejności miejsc w grupie decyduje większa liczba zdobytych punktów. W przypadku uzyskania 
równej liczby punktów decyduje lepszy (wyższy) stosunek zdobytych małych punktów do straconych. 
Z każdej grupy do dalszej rywalizacji wychodzi jedna drużyna. 

9. Płyta będzie podzielona na trzy boiska. 

 

Obowiązki organizatora 

1. Organizator zapewnia: 
- piłki na rozgrzewkę i do gry, 

http://www.eks.skra.pl/
http://www.akademiaskry.pl/
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- wodę dla zawodników i trenerów, 
- obsługę sędziowską, 
- opiekę medyczną, 
- pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników, 
- pamiątkowe puchary dla wszystkich drużyn, 
- upominki i puchary dla najlepszych drużyn. 

2. Organizator zobowiązuje się do przygotowania boisk oraz siatki zgodnie z wyżej wymienionymi 
wymiarami. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i w innych miejscach na 
terenie turnieju. 

 

Obowiązki trenera/opiekuna drużyn 

1. Trener lub opiekun zobowiązany jest do zgłoszenia drużyny do turnieju w wyznaczonym przez 
Organizatora terminie. 

2. Trener lub opiekun niezwłocznie po przybyciu na turniej zobowiązany jest do zgłoszenia się do 
biura zawodów w celu weryfikacji drużyny i podania listy imiennej zawodników. 

3. Trener lub opiekun odpowiada za zawodników podczas całego turnieju. 

4. Trener lub opiekun proszony jest o sprawdzenie stanu szatni po opuszczeniu jej przez swoją 
drużynę. 

5. Podczas turnieju trenerów lub opiekunów obowiązuje sportowe obuwie zmienne. 

 

Sprawy różne 

1. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

2. Wokół boisk mogą znajdować się tylko uczestnicy zawodów, trener/opiekun zespołu oraz sędzia. 
Mecze, w których osoby postronne pomimo próśb będą przebywać przy boiskach, zostaną przerwane 
do czasu opuszczenia przez te osoby pola gry. 

3. Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją Regulaminu. 

 

Pozostałe postanowienia 

1. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygają sędziowie oraz Organizator. Uwagi prosimy zgłaszać 
niezwłocznie po zakończeniu danego spotkania. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

3. O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek, a nieobjętych przepisami niniejszego Regulaminu, 
decyzje podejmuje Organizator. 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały Turniej. 

 

 


