
                                
 
 

 
Mistrzostwa Rejonu IV 

Warmińsko-Mazurskiego SZS 
w piłce siatkowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych 

 
 
Organizatorzy: 
 Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie 
 Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy 
 
Termin i miejsce: 
 14 grudnia 2015 roku, godz. 10.00, sala ZS nr 1 w Działdowie 
 
Uczestnictwo: 
 Z eliminacji: w zawodach biorą udział Mistrzowie Powiatów. 

Zespoły składają się z 12 uczniów danej szkoły. 
Każda drużyna składa u organizatora: 
- karty zgłoszeniowe podpisane przez dyrektora szkoły i nauczyciela 
(trenera) 
- ważne legitymacje szkolne 
 

Zgłoszenia: 
Potwierdzenia obecności (wraz z liczbą uczestników) należy dokonać do 
dnia 9 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Nr 1, ul. Grunwaldzka 4, fax. 
023 697 27 51, mail: grochowski_zsnr1@o2.pl, tel. kom: 600 947 854  –  
osobą odpowiedzialną jest Dariusz Grochowski 

 
Przyjazd: 

Zgłoszone zespoły mają obowiązek stawienia się na hali Zespołu Szkół nr 1 
ul. Grunwaldzka 4 w dniu 14 grudnia 2015 roku w godzinach od 9.30 
do 10.00. Koszty dojazdu pokrywają zainteresowane drużyny.  

 
Odprawa techniczna 

Konferencja techniczna odbędzie się dniu 14 grudnia 2015 o godz. 9.45. 
Na odprawie opiekunowie wszystkich zespołów zobowiązani są do 
przedstawienia kart zgłoszeniowych podpisanych przez dyrektora szkoły 
oraz ważnych legitymacji szkolnych zawodników. 

 
 
 
 
 

Komunikat organizacyjny 
 



System rozgrywek, punktacja (zgodnie z Kalendarzem Imprez SZS) 
 mecze rozgrywane będą wg przepisów PZPS, 
 drużyny powinny posiadać jednolite stroje, 
 o kolejności miejsc decyduje większa ilość zdobytych punktów, 
 jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów o kolejności 

decydować będzie: 
 lepszy stosunek setów zdobytych do straconych w meczach 

pomiędzy zainteresowanymi drużynami 
 lepszy stosunek "małych punktów"  

 punktacja: 
 mecz wygrany - 2 pkt. 
 mecz przegrany - 1 pkt. 
 walkower  - 0 pkt. 

 
Sprawy różne 
 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki kontuzji 

odniesionych przez zawodników podczas turnieju 
 Organizatorzy nie odpowiadają za skutki kradzieży w trakcje trwania 

turnieju (każdej drużynie zostanie przydzielona zamykana szatnia) 
 Na terenie obiektów szkolnych obowiązuje całkowity zakaz palenia i 

używania wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosy) i wyrobów 
alkoholowych 

 Opiekunowie /kapitanowie/ zespołu maja obowiązek zapoznać się z 
regulaminem turnieju oraz zapoznać z nim zawodników swojego zespołu 

 Podczas ceremonii dekoracji obowiązuje strój sportowy 
 Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w 

regulaminie 
 W razie zniszczeń w szatniach drużyny pokrywają koszty naprawy 

 
 

 
Organizator 
 

   Dariusz Grochowski 


