
 
                                                         

 
 

Regulamin 
Samorządowe Mistrzostwa w Siatkówce  

i tenisie stołowym 
o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 
I. Cel 

 Wprowadzenie masowej aktywności ruchowej wśród pracowników administracji 
samorządowej. 

 Uaktywnienie samorządów i innych jednostek działających na rzecz 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w województwie 

 Integracja między pracownikami administracji samorządowej oraz 
samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi. 

 Promowanie czynnego i zdrowego wypoczynku, nawiązanie kontaktów między 
gminami, powiatami, wymiana doświadczeń dotyczących działalności 
sportowej, kulturalnej oraz społecznej. 

 
II. Termin i miejsce 
 
25 listopada 2018 (niedziela) - Biskupiec - Hala Sportowa Zespołu Szkół w Biskupcu ul. 
Chrobrego 10 
Weryfikacja do godz. 10.00,  Rozpoczęcie Turnieju g. 10.30 
 
III. Organizator 

- Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia LZS 
- Biskupiecka Federacja Sportu 
- Gmina Biskupiec 
- Starostwo Powiatowe w Olsztynie 
- Zespół Szkół w Biskupcu 
- Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego 

 
IV. Uczestnictwo 
Siatkówka  
W turnieju Siatkówki mogą uczestniczyć:  
Reprezentacje: Gmin, Powiatów, Województwa. 
W skład których, mogą wchodzić wg. wyszczególnienia:  
a) Burmistrzowie i Wójtowie, Kierownictwo Jednostek Samorządowych 
b) Radni i sołtysi  
c) Etatowi pracownicy administracji samorządowej  
d )Etatowi pracownicy innych samorządowych jednostek organizacyjnych i nie uczestniczący 
w żadnych rozgrywkach organizowanych przez PZPS i OZPS  
-   zawodnicy nie zweryfikowani nie mają prawa udziału w turnieju.  
Istnieje możliwość wystawienia wspólnej drużyny złożonej z zawodników z zaprzyjaźnionych 
ze sobą gmin, powiatów.  
Na etapie zgłoszenia prosimy przedstawić listę imienną reprezentacji danej jednostki z 
poświadczoną podpisem Wójta / Burmistrza.   

Tenis Stołowy 
Do turnieju jednostka samorządowa może wystawić po jednem zawodniku i zawodniczce  
W turnieju prawo gry mają:  
a) Kierownictwo jednostek samorządowych 
b) Radni i sołtysi  
c) Etatowi pracownicy administracji samorządowej (dot. wyłącznie Urządów Gmin, Powiatów, 
Urzędu Marszałkowskiego) 



Na etapie zgłoszenia prosimy przedstawić listę imienną reprezentacji danej jednostki z 
poświadczoną podpisem Kierownika Jednostki: Wójta / Burmistrza, Starosty itd. 

 
V. Sposób Przeprowadzenia 
Siatkówka 
Turniej Piłki Siatkowej „Mieszanej” (na boisku drużyna składa się z 6 zawodników, w trakcie 
meczu obowiązkowo na boisku muszą przebywć minimum 2 kobiety + 4 mężczyzn)  
przeprowadzony zostanie na 3 boiskach jednocześnie  z udziałem maksymalnie 12 drużyn. 
Do turnieju zostaną zakwalifikowane drużyny na podstawie kolejności zgłoszeń. 
Drużyna maksymalnie może liczyć 12 osób 
System rozgrywania turnieju:  
- Mecze eliminacyjne – w grupach (każdy z każdym) 
- Mecze  o miejsca – do ustalenia 
Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym komunikacie po otrzymaniu 
zgłoszeń.   
Obowiązują przepisy PZPS 
Tenis Stołowy 
Turniej Indywidualny (oddzielnie kobiety i mężczyźni) po rozlosowaniu systemem do dwóch 
przegranych meczów (system rosyjski).  
W zależności od czasu, rozegrany zostanie turniej reprezentacji w grach mieszanych.   
VI. Zgłoszenia 
 
Zgłoszenia należy składać mailowo do 19 listopada 2018 do WMZ LZS w Olsztynie na adres: 
wmz@lzs.olsztyn.pl  
Na podstawie kolejności zgłoszeń do zawodów siatkarskich zostanie zakwalifikowanych 12 
drużyn.  
 
VII. Zasady Finansowania 
Koszty organizacyjne turnieju, oraz posiłek dla wszystkich uczestników pokrywają 
organizatorzy, pozostałe koszty pokrywają uczestnicy 
 
VIII. Nagrody 

Siatkówka: Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymają dyplomy. Drużyny które 
zajmą miejsca I – III otrzymają medale, I-VI otrzymają puchary.                                                                                   
Dla najwszechstronniejszego zawodnika i zawodniczki wręczone zostaną okolicznościowe 
statuetki.  

Tenis Stołowy: Zamiejsca I Puchary za miejsca I-III medale     

IX. Postanowienia końcowe 
1. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, świadomy swojego 

akltualnego stanu zdrowia.   
2. Każdy zawodnik posiada obuwie sportowe do gry w hali (z płaską podeszwą), 
3. Każda drużyna posiada piłkę do rozgrzewki przedmeczowej, 
4. Organizator zabezpiecza - sędziów, opiekę medyczną, boisko 
5. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi 

odpowiedzialności 
6. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada 
7. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator, prawo interpretacji 

regulaminy przysługuje wyłącznie dla organizatora. 
8. Protesty należy wnosić pisemnie po opłaceniu kaucji w wysokości 500 zł do komisji 

odwoławczej, w przypadku nie uznania protestu kaucja przepada na rzecz 
organizatora. 

 
 

 
WMZ LZS 


