
REGULAMIN XXIX MEMORIAŁU IM.
STANISŁAWAMAZURKA W PIŁCE SIATKOWEJ

1. Cel imprezy:
 popularyzacja gry w piłkę siatkową
 organizacja czasu wolnego
 wyłonienie najlepszej drużyny
 upowszechnianie kultury fizycznej

2. Organizatorzy:
 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny
 Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cieszanowie
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dachnowie

3. Termin i miejsce:
 turniej rozegrany zostanie w dniu  26.03.2023 r. w halach sportowych przy

ZSP w Cieszanowie oraz ZSP w Dachnowie.
 uroczyste rozpoczęcie wraz z odprawą techniczną odbędzie się w hali przy ZSP w 

Cieszanowie o godzinie 09:00

4. Uczestnictwo:
 w turnieju biorą udział drużyny składające się z zawodniczek i zawodników, którzy

ukończyli przynajmniej 16 rok życia (wymóg dla osób niepełnoletnich stanowi 
podpisanie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego). W turnieju mogą brać 
udział zawodnicy zarejestrowani w klubach sportowych, uczestniczących w 
rozgrywkach ligi piłki siatkowej w liczbie nie więcej niż 3 zawodników na 
jedną drużynę.

 drużyna może zgłosić maksymalnie 12 zawodników
 warunkiem przystąpienia do turnieju jest zgłoszenie drużyny dokonane mailowo 

(ckiscieszanow@interia.pl) lub telefonicznie (+48 16 631 10 95) wraz z 
potwierdzeniem udziału do 23.03.2023 roku oraz dokonania wpłaty wpisowego w 
wysokości 80 zł do dnia 23.03.2023 roku - gotówką, w kasie Centrum Kultury i 
Sportu w Cieszanowie lub przelewem na konto bankowe 27 9101 1042 2004 4400 
0488 0001 (tytuł przelewu WPISOWE MEMORIAŁ MAZURKA – NAZWA 
DRUŻYNY)

5. Sposób przeprowadzenia turnieju:
 turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPS
 system rozgrywek zostanie dostosowany w zależności od ilości zgłoszeń
 w przypadku systemu grupowego za zwycięstwo przyznaje się 2 pkt., za porażkę 0 pkt.
 o kolejności w grupie i finale decydują kolejno:

- ilość zdobytych punktów
- korzystniejszy stosunek zdobytych setów do przegranych setów
- korzystniejszy stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych
- wynik bezpośredniego spotkania

6. Zgłoszenia:
 Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy Centrum Kultury i Sportu w 

Cieszanowie – ckiscieszanow@interia.pl lub telefonicznie, na numer +48 16 631 10 95 
z podaniem liczby zawodników z drużyny

7. Nagrody:
 Zwycięskie 3 drużyny otrzymują puchary, wszystkie drużyny otrzymają dyplomy

mailto:ckiscieszanow@interia.pl


8. Sprawy różne
 w zależności od ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie zmiany w sposobie

przeprowadzenia turnieju
 za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni organizator nie ponosi

odpowiedzialności

 drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie
 w sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje organizator
 zawodnicy powinni występować w obuwiu sportowym na białej podeszwie


