
III EDYCJA KOPERNIK CUP

w 547 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika

Turnieju Piłki Siatkowej Frombork 2020

1. Cel:

Obchody 547 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, promocja Miasta i Gminy

Frombork,  integracja  lokalnej  społeczności  poprzez  popularyzację  piłki

siatkowej  wśród  społeczeństwa,  wyłonienie  najlepszej  drużyny  turnieju,

promowanie zdrowego trybu życia.

2. Organizatorzy:

Burmistrz Miasta i Gminy  Frombork

    Zespół Szkół we Fromborku

3. Termin i miejsce:

 22 lutego 2020 r., godz.9 00,

 Sala gimnastyczna Zespołu Szkół we Fromborku 

(ul. Katedralna 9, 14-530 Frombork),

 Organizator  zastrzega  sobie  prawo  ustalenia  terminarza  oraz  godzin

rozgrywanych spotkań.

4. Uczestnictwo:

 dopuszcza się udział w turnieju drużyn mieszanych 

(kobiety, mężczyźni),

 w skład zespołu może wchodzić min. 6, a max. 8 zawodników,

 wiek uczestników: od 17 roku życia. Uczestnicy poniżej 18 roku życia 

występują w rozgrywkach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,

 każda drużyna musi posiadać swoją nazwę,

 liczba drużyn w turnieju – max. 8, decyduje kolejność zgłoszeń.



5. System rozgrywek:

 system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn,

 mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów (każdy do 25 pkt.),

w razie konieczności rozgrywany jest trzeci set (do 15 pkt.),

 spotkania  rozgrywane  będą każdy  z  każdym  lub  w  grupach,  

w  zależności  od  liczby  zgłoszonych  drużyn  (w  grupie  gra  każdy  

z każdym, 2 pierwsze drużyny z grupy grają w półfinale zwycięzcy

półfinału  grają  o  miejsce  pierwsze  i  drugie,  drugie  drużyny  grają  

o miejsce trzecie i czwarte),

 wysokość siatki 2,43m lub 2,35m,

 zawodnik, który rozegrał w danej drużynie jedno spotkanie nie może

grać w innym zespole,

 mecz należy weryfikować walkowerem jeżeli:

 drużyna ma skład 5 osobowy,

 drużyna nie stawi się na mecz z własnej winy,

 w drużynie grał nieuprawniony zawodnik,

 w trakcie każdego seta drużynie przysługuje jedna 30 sekundowa

przerwa na życzenie,

 pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPS.

6. Zgłoszenia:

 zgłoszenia do turnieju przyjmowane są w sekretariacie Zespołu Szkół we

Fromborku do 14 lutego 2020 r.  do 1500 w formie pisemnej – zgodnie z

załącznikiem  nr 1 do niniejszego regulaminu z opłatą startową,

 zabrania  się  dopisywania  w  trakcie  trwania  zawodów  nowych

zawodników. Ostateczną listę zatwierdza Organizator. Na liście należy

podać  imię i  nazwisko  osoby  odpowiedzialnej  za  kontakt  (kapitana)  



z  organizatorem,  numer  telefonu  komórkowego  i  ewentualnie  adres  

e-mailowy.

7. Nagrody:

 drużyny,  które  zajmą  miejsca I  -  III  otrzymają puchary  ufundowane

przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork,

 drużyny  zajmujące  miejsca  IV  -  VIII  otrzymują  dyplomy,  nagrodę

indywidualną otrzyma najlepszy gracz turnieju,

 każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy medal,

 wśród uczestników turnieju zostaną rozlosowane upominki. 

8. Zasady finansowania:

 koszty  przejazdu,  ubezpieczenia  i  inne  organizacyjne  pokrywają

zainteresowane drużyny,

 opłata startowa wynosi 25,00 zł od każdego zgłoszonego zawodnika

 kapitan zespołu zobowiązany jest uregulować należność z tytułu opłat

startowych w dniu zgłoszenia.

9. Klasyfikacja:

O zajętym miejscu decydują:

 liczba punktów (zwycięstwo -  2  pkt,  przegrana w tie-breaku – 1 pkt,

przegrana – 0 pkt),

 przy  równej  ilości  punktów  decyduje:  różnica  setów  -  większa  ilość

wygranych setów,

 przy jednakowej różnicy setów – stosunek małych punktów – zdobytych

do straconych,

 wynik bezpośredniego spotkania.

10. Drużyna liczy co najmniej 6 graczy. Obowiązuje strój sportowy i obuwie 

o jasnej podeszwie (halowe).



11. Zawody  odbywają  się  zgodnie  z  przepisami  PZPS.  Sprawy  sporne

rozstrzyga Sędzia Główny zawodów. 

12. Postanowienia końcowe:

 organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego 
ubezpieczenia zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, 
uszkodzenia sprzętu i odzieży,

 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe urazy, 
kontuzje podczas gry w turnieju piłki siatkowej. Ryzyko urazów, 
kontuzji biorą na własną odpowiedzialność uczestnicy turnieju,

 uczestnikom  nie przysługują żadne roszczenia z tytułu  odszkodowania 
ze strony Organizatora za straty materialne, uszczerbek na zdrowiu lub  
życiu, jakie uczestnik poniósłby biorąc udział w turnieju piłki siatkowej,

 w trakcie Turnieju Piłki Siatkowej obowiązują zasady fair-play,
 interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora,
 udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika 
imprezy,

 dane osobowe uczestnika imprezy w formie zapisu fotograficznego, 
filmowego lub dźwiękowego mogą być przetwarzane w celach 
dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych 
Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych w 
internecie,

 udział w imprezie a tym samym wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych jest dobrowolne.

13. Formularz zgłoszenia



Załącznik nr1     Zgłoszenie zespołu

                                do Turnieju Piłki Siatkowej

                             KOPERNIK CUP 2020

Nazwa drużyny ……………………………………………………………..……

Osoba kontaktowa:  …………………....................................................................

Telefon kontaktowy:  ……………………………………......................................

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Turnieju Piłki Siatkowej
 KOPERNIK CUP Frombork   2020   r.   

Udział  w  imprezie  jest  jednoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  przez
Organizatora  danych  osobowych  uczestnika  imprezy  zgodnie  informacją  zawartą  w
„OBOWIĄZKU INFORMACYJNYM”.

Lista zawodników:

L.P.                      NAZWISKO I IMIĘ PODPIS

1

2

3

4

5

6

7

8

                                                                        Podpis kapitana/opiekuna zespołu



ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam zgodę na udział  mojego dziecka 

..................................................................................................................

w Turnieju Piłki Siatkowej KOPERNIK CUP, który odbędzie się  w dniu 22 lutego 2020. w 

sali gimnastycznej Zespołu Szkół we Fromborku.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem turnieju i akceptuję jego postanowienia. 

Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 

w zawodach sportowych.

 ...........................................................
                     podpis rodzica (opiekuna)


