
Regulamin Memoriału im. KRZYSZTOFA MARSZALIKA w piłce siatkowej 2023 

 

1. ORGANIZATOR: 

•Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie 

2. CELE : 

•uczczenie pamięci Krzysztofa Marszalika, wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego 

liceum, trenera, pasjonata piłki siatkowej     

•popularyzacja gry w piłkę siatkową w formie rekreacyjnej 

•wyłonienie najlepszych drużyn 

• upowszechnianie kultury fizycznej 

3.MIEJSCE I TERMIN:     

•Hala Widowiskowo- Sportowa POKSTiR w Pińczowie ul. Republiki Pińczowskiej 42 

•24.03.2023 (piątek) szkoły podstawowe godzina 9.00 Otwarcie Memoriału 

•25.03.2023 (sobota) szkoły ponadpodstawowe oraz absolwenci o 9.00  Otwarcie Memoriału                    

4. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA: 

Turniej rozegrany zostanie w następujących kategoriach: 

•szkoły podstawowe/- dziewczyny, -chłopcy/w piątek 

•szkoły ponadpodstawowe/- kobiety, - mężczyźni/w sobotę 

•absolwenci i pasjonaci siatkówki/- kobiety, - mężczyźni/w sobotę 

W memoriale biorą udział zespoły zaproszone przez organizatora, które potwierdzą swoje 

uczestnictwo. Skład zespołów: od 6 do10 zawodników - szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,  

od 6 do 8 zawodników – absolwenci i pasjonaci piłki siatkowej. 

 Turniej ma charakter rekreacyjny. Dopuszczalna ilość zawodniczek/zawodników zrzeszonych w 

klubach ligowych nie będącymi amatorskimi a  zgłoszonych do memoriału to 2. 



 

 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU: 

•obowiązują przepisy PZPS 

•turniej rozegrany zostanie systemem każdy z każdym 

•mecz do dwóch wygranych setów, set do 25 punktów  

•w sytuacji 1:1 w setach, decydujący set do 15 punktów ( szkoły podstawowe)  

•organizator może zmienić system rozgrywek w zależności od ilości zgłoszeń  

•w przypadku systemu grupowego  o wygranej decyduje:  

 

-  zwycięstwo 2:0 - 3 pkt , przegrana 0:2 i walkower po - 0 pkt 

- zwycięstwo 2:1 - 2 pkt , przegrana 1:2 - 1 pkt 

- obustronny walkower - po 0 pkt  

W przypadku uzyskania równej liczby punktów o kolejności decyduje:  

- wynik bezpośredniego spotkania 

- lepsza różnica setów(od zdobytych odejmujemy stracone),  

- lepszy stosunek małych punktów(zdobyte dzielimy przez stracone). 

6. NAGRODY:  

•za zajęcie I - miejsca w poszczególnych kategoriach puchary  

•wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale 

•dyplomy dla każdej drużyny 

7. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

•opracowanie regulaminu 



•zabezpieczenie obsady sędziowskiej, protokołów 

•zabezpieczenie opieki medycznej        

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

•Każdego uczestnika turnieju obowiązuje obuwie sportowe zmienne. 

•Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem. 

•Mecze rozgrywane są wg ustalonych zasad. 

•Za garderobę i rzeczy pozostawione w szatni organizator nie odpowiada. 

•Uczniowie nieletni i pełnoletni będący pod opieką swoich nauczycieli zobowiązani są do  

dostarczenia im oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/w których wyrażają zgodę na udział ich 

dziecka/podopiecznego/w Memoriale oraz zaświadczają o braku przeciwwskazań zdrowotnych. 

•Zawodnicy  pełnoletni biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. 

•W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub na prośbę 

organizatora ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny.  

•Ubezpieczenia (NNW i inne)leżą po stronie uczestników./Zespoły ubezpieczają się we własnym 

zakresie. 

•Każdy zawodnik przystępujący do rozgrywek wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych zgodnie z klauzulą RODO. 

•Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny/organizator/. 

•O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. 

•Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. 

 

Organizator 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


