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Elbląg, dn. 28.10.2017 r. 

 

 

MIEDZYINSTYTUTOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O 
PUCHAR REKTORA PWSZ W ELBLĄGU 

 

REGULAMIN TURNIEJU 
 

 

I.ORGANIZATOR TURNIEJU: KU AZS PWSZ ELBLĄG 
 

II. MIEJSCE IMPREZY: Hala sportowa- Centrum Spotkań Europejskich Światowid, plac 

Jagiellończyka. 

 

III.CEL ZAWODÓW: 

 

- popularyzacja piłki siatkowej wśród studentów PWSZ Elblągu, 

                 -wyłonienie najlepszej drużyny siatkarskiej PWSZ w Elblągu, 

                 - integracja środowiska studenckiego, 

                 - uczczenie XX- lecia PWSZ w Elblągu, 

                 - propagowanie sportu jako aktywnej formy wypoczynku, 

 

IV.ZASADY UCZESTNICTWA:   

 

W zawodach biorą udział zespoły reprezentujące poszczególne instytuty PWSZ w 

Elblągu: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny, Instytut Informatyki 

Stosowanej oraz Instytut Pedagogiczno Językowy.  

Drużyna składa się max. z 12 zawodniczek/zawodników (studentów PWSZ w 

Elblągu). Na boisku w reprezentacji każdego instytutu musi przebywać minimum 

jedna zawodniczka. 
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V.PRZEPISY GRY:  Zawody rozegrane będą zgodnie z przepisami PZPS ( wysokość siatki 

243 cm) 

 

- spotkania rozgrywa się do 3 wygranych setów do 25 pkt. 

                 - piąty set do 15 pkt. 

                 - za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 pkt. 

                 - za przegrane spotkanie 1 pkt, (walkower 0 pkt.) 

                 - o kolejności miejsc decyduje:(liczba zdobytych punktów, stosunek setów,        

                   stosunek małuch punktów, wynik bezpośredniego spotkania)    
 

VI.UCZESTNICZĄCE ZESPOŁY, TERMINARZ ROZGRYWEK: , KAPITANOWIE 

ZESPOŁÓW 

 

1. Instytut Ekonomiczny-kapitan zespołu-Krystian Ocicki tel. 508072540, 

krystian.ocicki@gmail.com 

2. Instytut Politechniczny-kapitan zespołu-Karol Brzostek tel. 

534507171,karol.brzostek1@wp.pl 

3. Instytut Informatyki Stosowanej-kapitan zespołu Bartłomiej Gierczak tel. 

513095421, gierczak4gmail.com 

4. Instytut Pedagogiczno Językowy-Adam Stoch-Michna tel. 693518526, 

adamstoch1@wp.pl 

 

 

16.11.2017 r. godz. 17.30 IE-IP 

20.11.2017 r. godz. 17.30 IIS-IPJ 

23.11.2017 r. godz. 17.30 IP-IIS 

27.11.2017 r. godz. 17.30 IPJ-IE 

04.12.2017 r. godz. 17.30 IE-IIS 

07.12.2017godz. 17.30 IP-IPJ 

 

VII. NAGRODY: Za zdobycie miejsce I miejsca w turnieju instytut zdobywa Przechodni     

Puchar Rektora PWSZ w Elblągu. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 

1.Każda drużyna zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania powyższego 

regulaminu. 

2. Za rzeczy zagubione podczas turnieju organizator nie odpowiada. 

3.  Dopuszczalna jest gra tylko w obuwiu i stroju sportowym. Nie można grać w 

obuwiu o czarnej podeszwie pozostawiającej ślady na nawierzchni sali sportowej. 

4. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody 

wyrządzone przez jej zawodników podczas turnieju. 

5. . Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w 

zależności od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie  

i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej 

interpretacji regulaminu i zasad gry. 

7.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

9. Zawodnicy (studenci) startują na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych                             

przeciwwskazań lekarskich. 

10. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie turnieju jest mgr Adam Jażdżyński  

( tel.509 847 933, a.jazdzynski@pwsz.elblag.pl) 

 

 


