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SolidLAS – Volley Cup
Turniej Trójek Siatkarskich Dziewcząt

Regulamin 
1. Organizatorzy:

• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
• Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „ Solidarność”
• Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

2. Termin: 3-4.06.2022 r.
3.06.2022 r. ;  godz. 10:00-16:00   
4.06.2022 r. ;  godz. 10:00-16:00 

3. Miejsce rozgrywania zawodów: 
Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o.
ul. Kościuszki 20a, 57-550 Stronie Śląskie

4. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o.
ul. Kościuszki 20a, 57-550 Stronie Śląskie

Zakwaterowanie: 3-4.06.2022 r.

Wyżywienie : 
3.06.2022 r. – obiad, kolacja (planowane ognisko)
4.06.2022 r. – śniadanie, obiad  

Udział w turnieju jest bezpłatny (obsługa turnieju, noclegi, wyżywienie)

5. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:
a) w turnieju mogą brać udział dziewczęta urodzone w latach 2010 -2011 z zaproszonych 

klubów - jeden klub może zgłosić maksymalnie dwie drużyny (maksymalnie 8 zawod-
niczek w jednej drużynie +2 trenerów/opiekunów) x 2 drużyny.

b) warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy 
 rtomczak1@wp.pl, a następnie dostarczenie go organizatorowi w dniu zawodów. 

 W zgłoszeniu podajemy nazwę klubu, ilość zawodniczek, imiona i nazwiska trenerów/
opiekunów podczas turnieju oraz ich numer telefonu i adres mailowy.

c) zgłoszenia drużyn są przyjmowane do 12 maja 2022 r.
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d) Klub/podmiot zgłaszający odpowiedzialny jest za wszelkie działania prawne dopusz-
czające zawodniczki do turnieju. Musi posiadać pisemne oświadczenia rodziców/
prawnych opiekunów dzieci biorących udział w turnieju zezwalające na udział w tur-
nieju, o ochronie danych osobowych/wykorzystania wizerunku, oraz ubezpieczenie 
zbiorowe lub ubezpieczenia indywidualne NNW  zgłoszonych zawodniczek .

e) w turnieju może wziąć udział maksymalnie 12 drużyn. W przypadku większej ilości 
chętnych decydować będzie kolejność zgłoszeń.

f ) w skład zespołu może wchodzić maksymalnie 8 zawodniczek (3 + 1) x 2 plus 2 pełno-
letnich trenerów/opiekunów.

g) obowiązuje strój i obuwie sportowe

h) wszystkie dzieci biorą udział w imprezie na odpowiedzialność rodziców/ prawnych 
opiekunów, a rodzice na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowie-
dzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków

i) Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczna

j) udział w turnieju jest bezpłatny (obsługa turnieju, noclegi, wyżywienie ) dla maksy-
malnie 10 osób z jednej drużyny ( 8 + 2 ).

 W przypadku potrzeby zakwaterowania dodatkowej osoby: opiekuna/ kierowcy Klub/ 
podmiot   zgłaszający pokrywa koszty jego pobytu.

5. Zasady gry
a) Obowiązują przepisy PZPS z pewnymi ułatwieniami: 

• rozsądna tolerancja czystości odbić
• każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie
• w każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn. można wymienić 

jednego z zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga 
zmiana dokonana). 

b) system rozgrywek może ulec zmianie.

c) zespoły zostaną podzielone na 3-4 grupy.

c) boiska o wymiarach 4,5 na 7 metra

d) siatka 210 cm.

e) obowiązuje piłka nr 4  

f ) zmianę sygnalizuje kapitan zespołu lub trener/opiekun, możliwe są dwie zmiany- dru-
ga powrotna w każdym secie

g) gra toczy się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 25 punktów, przy 
zachowaniu różnicy 2 punktów. Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 15 
punktów.

h) w rozgrywkach, w pierwszym secie gra 3 zawodników i 1 rezerwowy. W drugim secie 
pozostałych czterech zawodników (3+1). W trzecim secie rozgrywanym w przypadku 
remisu, gra dowolnie zestawiony mix z pierwszego i drugiego seta (3+1). 

GOSPODARZ

PARTNER

Nadleśnictwo
Lądek Zdrój



– 3 –

i) za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt. za przegraną 1 pkt. w przypadku walkowera 
0 pkt.

O kolejności zespołów decydują kolejno:

1. większa liczba zdobytych punktów

2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a. lepszy (wyższy) stosunek setów – wygranych do przegranych w całym turnieju,
b. lepszy (wyższy) stosunek małych punktów – zdobytych do straconych w całym 

turnieju,
c. wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

6. Nagrody
Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy. Puchary otrzymają drużyny za miejsca I-VI. 
Za miejsca I-III drużyny otrzymają atrakcyjne nagrody. 

7. Postanowienia końcowe
a) wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać do Organizatora, służb porządkowych, 

lub informacyjnych. 

b) wszelkie kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator

c) powyższy regulamin obowiązuje w dniach imprezy i na jej terenie

d) Organizator ma prawo do zmian regulaminu podczas imprezy

e) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny

f ) interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi

g) w trakcie trwania turnieju kibice muszą przebywać w miejscach przeznaczonych dla 
publiczności
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