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            „MarTyna” plus drużyna Halowy Turniej Piłki Nożnej, edycja II 

„Modlę się o poszanowanie godności każdego człowieka, o kulturę wzajemnego współżycia.”  

Jan Paweł II, Żywiec, 22.05.1995 r. 

 

 „MARTYNA” PLUS DRUzYNA 
Edycja 2 Gimnazja 

 
Turniej piłki siatkowej  

 
1. Organizatorem Turnieju jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w 

Żywcu, ul. Mickiewicza 6, tel: (033) 861-21-96.   

2. Celem Turnieju jest promocja osoby i nauczania Jana Pawła II poprzez sport.  

          Zasady Turnieju określa niniejszy regulamin: 

a)       w Turnieju mogą wziąć udział Gimnazja z powiatu żywieckiego;  

    b)    Turniej odbędzie się 18 marca 2016 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno- 

Gastronomicznych w  Żywcu, ul. Mickiewicza 6; 

c)        zgłoszenia na turniej dokonuje się poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego, który  należy złożyć osobiście lub listownie w siedzibie 

organizatora (Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, ul. 

Mickiewicza 6)  do dnia 4 marca 2016 roku. Formularz jest dostępny na stronie 

internetowej www.zseg.hg.pl; 

d)      Turniej składa się z części teoretycznej i praktycznej;  

e)       część teoretyczna: pytania z zakresu materiałów umieszczonych w aneksie, do 

pobrania na  stronie: www.zseg.hg.pl. Część praktyczna: rozgrywki sportowe 

turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych; 

f)       do Turnieju należy zgłosić drużynę liczącą:  

3 osoby + 1 rezerwowa (część teoretyczna); maksymalnie 12 osób: 6 chłopców+6 

dziewcząt (rozgrywki sportowe).  

Osoby biorące udział w obydwu częściach nie mogą się powtarzać; 

 g)      za poszczególne miejsca w konkurencjach części teoretycznej i praktycznej będą 

przyznawane punkty: I miejsce – 6 pkt, II- 5 pkt, III-4 pkt, IV-3 pkt, V- 2 pkt, VI- 

1 pkt.  

       Suma punktów z obydwu części decyduje o końcowej klasyfikacji.  

       W przypadku równej ilości punktów zostanie przeprowadzona dogrywka 

teoretyczna; 

. 

http://www.zseg.hg.pl/
http://www.zseg.hg.pl/
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h)     wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody niespodzianki; 

i)      Organizator powoła niezależne Jury, które  będzie czuwać nad przebiegiem 

Turnieju. Werdykt  Jury jest nieodwołalny; 

k)     do niniejszego regulaminu został dołączony oddzielny regulamin rozgrywek 

sportowych. 
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Regulamin rozgrywek sportowych 

1. W Turnieju „Martyna plus drużyna” bierze udział 6 zespołów mieszanych (max. 6 

chłopców i 6 dziewcząt). W trakcie meczu na boisku może przebywać  3 chłopców i 3 

dziewczyny w dowolnej konfiguracji taktycznej. 

2. Turniej zostanie przeprowadzony systemem pucharowym wg następującego 

porządku: 

• Faza I – po losowaniu wyłonione zostaną 3 pary i rozegrają mecze wg kolejności:  

- mecz 1: 1-2 

- mecz 2: 3-4 

- mecz 3: 5-6 

• Faza II – drużyny przegrane z pierwszej fazy plus zespół wygrany, który będzie 

miał najsłabszy bilans setów (lub punktów w przypadku równej ilości setów) zostaną 

dobrane w pary wg następującego porządku: 

- mecz 4: wygrany z przegranym z najsłabszymi bilansami 

- mecz 5: pozostali przegrani. 

• Faza III – dwóch wygranych z pierwszej Fazy z dwoma wygranymi II fazy 

zostanie dobranych w pracy półfinałowe wg następującego porządku: 

- mecz 6: wygrany z najlepszym bilansem – wygrany z meczu 4, 

- mecz 7: wygrany z drugim bilansem – wygrany z meczu 5, 

• FINAŁ – zwycięzcy półfinałów. 

3. Sety będą rozgrywane do 15 punktów do dwóch wygranych. 

4. Zespoły obowiązują jednolite stroje sportowe i zmienne obuwie. 

5.  Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 


