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Gmina Rawa Mazowiecka 

 
1. Uczestnictwo : 

- zespół może liczyć maksymalnie 8 zawodników z sołectwa, które reprezentuje 
(zameldowanych i zamieszkujących na terenie danego sołectwa) w wieku od 16 roku 
życia, 
- zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości, zaświadczenie lub oświadczenie o 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju, a osoby od 16 do 18 roku 
życia zaświadczenie lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do udziału w turnieju. 

2. Zawody rozgrywane będą według przepisów PZPS dla halowej piłki siatkowej. 
3. Czas gry i system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zespołów. 
4. Zmiany – systemem hokejowym, podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero 
wtedy, gdy jego partner z zespołu opuści plac gry. 
5. Zalecany jest jednolity kolorystycznie strój sportowy dla danego zespołu (jednolite 
kolorystycznie koszulki) oraz obuwie sportowe przeznaczone do gry w hali sportowej. 
6. Sędzia może ukarać zawodnika/zespół karami punktowymi za niesportowe zachowanie. 
7. Mecze są rozgrywane do wygranych II setów (2:0, 2:1). 
8. Punktacja: mecz wygrany – 2 pkt. W przypadku rozgrywania meczów systemem grupowym 
przy takiej samej ilości punktów o kolejności w grupie decyduje: 

a) stosunek setów wygranych i przegranych, 
b) stosunek małych punktów, 
c) wynik bezpośredniego spotkania, 
d) rzut monetą. 

9. W przypadku, gdy sołectwo nie jest w stanie skompletować drużyny – jest możliwość 
utworzenia reprezentacji z dwóch sąsiednich sołectw. 
10. We wszystkich sprawach dotyczących zawodów, a nie ujętych w regulaminie decyzje 
podejmuje organizator. Organizator zapewnia obsługę sędziowską Turnieju oraz 
zabezpieczenie medyczne. 
11. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są przez Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Rawa 
Mazowiecka, Al. Konstytucji 3-go Maja 32, Rawa Mazowiecka p. 203, w godzinach pracy 
Urzędu Gminy, w terminie do 9 listopada 2022r. do godz. 12.00. 
12. System rozgrywek wraz z terminarzem oraz wyniki losowania zespołów zostaną podane 
do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia 10 listopada 2022r. do godz. 12.00 poprzez 
ogłoszenie na stronie internetowej oraz stronie facebook Gminy Rawa Mazowiecka. 


