
Kaszubska Liga Mini Siatkówki 2019/2020 

Sala Gimnastyczna w CKZiU nr 2 ul. Płk. Dąbka 207 

Regulamin uczestnictwa 

1. Organizatorami Turnieju są: UKS Gdyńska Akademia Siatkówki, CKZiU nr 2 i dr Jarosław Kłodziński. 

2. Patronat honorowy nad Ligą objął – Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek. 

3. Celem Turnieju jest popularyzacja: piłki siatkowej, zdrowego stylu życia i Kultury Kaszubskiej. 

4. Harmonogram rozgrywek:  

30.11.2019 – sobota – dwójki – 13.00-17.00; 01.1202019 – niedziela – trójki 9.00-12.00, czwórki 12.30-15.00; 

04.01.2020 – sobota – dwójki – 13.00-17.00; 15.02.2020 – sobota – dwójki – 13.00-17.00; 16.02.2019 – niedziela  

– trójki - 9.00-12.00, czwórki 12.30 – 15.30; 01.03.2020 – niedziela – trójki 9.00-12.00, czwórki 12.30-15.30 

5. Kategorie wiekowe dziewcząt rocznikowo: czwórki 2007 i młodsze, 2008 i młodsze, 2009 i młodsze 

6. Zgłoszenia wysyłamy na adres gdynskaakademiasiatkowki@gmail.com do dnia 26.11.2019 roku. 

7. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami sportowymi PZPS. Obowiązuje zmienne obuwie sportowe. 

8. System gier:  

System grupowy: grypy eliminacyjne i grupy finałowe; runda eliminacyjna – 1 set do 15 pkt.; runda finałowa – 1 set  

do 21 pkt. Punktacja: wygrana 2 pkt., porazka 1 pkt. O końcowej kolejności w turnieju decyduje: większa ilość 

zdobytych punktów, lepszy stosinek małych punktów, wynik meczu pomiedzy zainteresowanymi drużynami.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności: z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia,  za rzeczy pozostawione  

w szatni, uszkodzenia sprzętu i odzieży lub ich kradzieży. 

10. Mecze rozgrywane są wg zasady Fair Play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania. 

11. Na terenie CKZiU nr 2 obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych. 

12. Nieprzestrzeganie regulaminu lub przepisów spowoduje dyskwalifikację zawodnika lub drużyny z rozgrywek. 

13. Kapitan jest zobowiązany zapoznać drużynę z niniejszym regulaminem. 

14. Za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada cały zespół drużyny.  

15. Mecze będą sędziowane. Z sędzią rozmawia wyłącznie kapitan drużyny.  

16. Udział w Turnieju jest dobrowolny. Grasz na własne ryzyko. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. 

17. Organizatorzy nie zapewniają napojów ani wyżywienia. 

18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, finansowej za zdarzenia losowe uczestnika. 

19. Uczestnik, jeśli uzna za stosowne powinien wykupić ubezpieczenie OC, NW, NNW lub KL. 

20. Uczestnik Turnieju dostosowuje się do poleceń Organizatorów i w pełni akceptuje jego Regulamin. 

21. Drużyna będzie dbać o bezpieczeństwo własne i innych Uczestników. Zwierzaki kochamy, ale zostają w domu. 

22. Oświadczamy, że jesteśmy w pełni zdrowia fizycznego i psychicznego. Zabieramy dowody tożsamości. 

23. Członkowie drużyny wyrażają zgodę na przetwarzanie jej danych na potrzeby związane z Turniejem. 

24. Każdy członek drużyny wyraża zgodę na publikację wizerunku w social mediach, foto i filmach na czas nieokreślony. 

25. Nagrody: medale dla trzech najlepszych zespołów w każdym turnieju; statuetki dla trzech najlepszych zespołów  

w cyklu, dyplom dla każdej uczestniczki. 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 Organizatorzy Turnieju 

 

 

            Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni z internatem kształci w zawodach: 

Fryzjer, projektant fryzur, krawiec, projektant mody, handlowiec, kucharz, budowlaniec, jubiler i wielu innych 

 

mailto:gdynskaakademiasiatkowki@gmail.com

