
Młodzieżowy Festiwal Siatkówki 2018
-Turniej o puchar Małgorzaty Glinki w kategorii „czwórek”-

I. Cel turnieju

1. Popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym.
2. Podnoszenie sprawności fizycznej.
3. Integracja społeczna.
4. Rywalizacja w duchu fair play.

II. Patronat

1. Prezydent miasta Ruda Śląska.
2. Ministerstwo Sportu i Turystyki.
3. Małgorzata Glinka.

III. Organizator

1. Katolicki Parafialny Klub Sportowy „Halemba”.
2. Glinka Academy.

IV. Miejsce i termin

1. Hala MOSiR Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 95.
2. 18 maj 2018r. godz. 9.00 (piątek)

V. Uczestnicy

1. Zgłoszenia do turnieju poprzez formularz internetowy (decyduje kolejność zgłoszeń) 
dostępny na stronie www.kpks.rsl.pl/mfs2018

2. W turnieju może brać udział maksymalnie 18 zespołów.
3. W turnieju mogą brać udział zespoły żeńskie, czteroosobowe (+1 rezerwowa).
4. W turnieju mogą brać udział drużyny, które w dniu zawodów uregulują wpisowe w kwocie 

20 zł od osoby. 
5. W turnieju mogą brać udział zawodniczki posiadające aktualne badania lekarskie lub zgody 

rodziców.
6. Turniej czwórek dla roczników 2005 i młodsze.

VI. Rozgrywki

1. Mecze odbywają się zgodnie z przepisami ŚZPS dla rozgrywek minisiatkówki.

http://www.kpks.rsl.pl/mfs2018


2. Mecze rozgrywane jednocześnie na trzech boiskach, każdy zespół rozegra minimum 5 a 
maksymalnie 6 meczów.

3. W I etapie drużyny zostaną podzielone na 6 grup (gr. A- F) po trzy zespoły, rozgrywane 
systemem „każdy z każdym”.

4. W II etapie powstanie 6 grup, 1-2 (1 miejsca I etapu), 3- 4 (2 miejsca I etapu), 5- 6 (3 
miejsca I etapu).

5. III etap (półfinałowy) zostanie rozegrany system pucharowym między grupami na krzyż 
(np. 1 miejsce gr. 1 zagra z 2 miejscem gr. 2).

6. IV etap, finałowy, rozegrany zostanie o konkretne miejsca 1- 18.
7. W I i II etapie mecze rozgrywane będą do dwóch setów (do 15 pkt), natomiast w III i IV 

etapie do dwóch wygranych setów (do 15 pkt), z ewentualnym tie-breaku do 11 pkt.
8. Punktacja: za zwycięstwo 2:0 i 2:1 2 pkt., za remis 1 pkt, za porażkę 0 pkt.
9. O kolejności w tabeli grup decydują kolejno większa ilość zdobytych punktów, lepszy 

stosunek setów, lepszy stosunek małych punktów, wyniki bezpośrednich spotkań.

VII. Ustalenia organizacyjne

1. Organizator powołał zespół organizacyjny, który w jego imieniu będzie czuwał nad 
właściwą organizacją oraz przebiegiem zawodów.

2. Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Organizator nie ubezpiecza zawodniczek od NW na okres zawodów. Drużyny winne 

dokonać ubezpieczenia zawodniczek we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na trybunach.
5. Zawodniczki obowiązuje strój sportowy oraz obuwie halowe.
6. Koszty ewentualnych zniszczeń w szatniach ponosić będą zespoły do nich przydzielone.
7. Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunków i danych 

w celach marketingowych.
8. W trakcie turnieju przewidziany jest poczęstunek dla zawodniczek.  
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VIII. Nagrody

1. Każda zawodniczka otrzyma pamiątkową koszulkę.  
2. Miejsca 1-3 nagradzane są pucharami i dyplomami.
3. Miejsca 4- 18 nagradzane dyplomami. 
4. Najlepsza zawodniczka turnieju zostanie nagrodzona nagrodą rzeczową. 

IX. Obowiązki drużyn i zawodników

1. Drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Drużyna musi posiadać kapitana i opiekuna (trenera).
3. Każda zawodniczka ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń sędziów.
4. Zawodniczka zobowiązana jest do przestrzegania zasady sportowej rywalizacji "fair play".
5. W sytuacjach spornych tylko kapitan ma możliwość wyjaśniania interpretacji sędziego.
6. Zawodniczki muszą stosować się do postanowień zawartych w komunikatach 

organizacyjnych oraz podanych na odprawie technicznej oraz innych postanowień 
dotyczących m.in. organizacji zaplecza, szatni, trybun, miejsc wydzielonych, organizacji 
uroczystości otwarcia i zakończenia zawodów i ogłoszenia wyników.

X. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych 
związanych z organizacją i przebiegiem turnieju.

2. Szczegółowe informacje u koordynatora zawodów pod nr 506163271 (A. Wodarski).


