
REGULAMIN 

Powiatowych Mistrzostw w Piłce Siatkowej 

Pracowników Samorządowych 

 

17 marzec 2018 roku 

Organizatorzy 

- Gmina Choczewo, ulica Pierwszych Osadników 17, 84 – 210 Choczewo, tel. 

(58) 572 39 13, 572 39 40, fax (58) 676 30 12, e – mail: 

m.bojanowska@choczewo.com.pl .  

- współorganizator – Starostwo Powiatowe w Wejherowie 

- Patronat – Starosta Wejherowski  

 

Miejsce i termin  

- Hala sportowa Zespołu Szkół w Choczewie, ul. Szkolna 2,  

- 17 marca 2018 – początek o godz. 10.00  

 

Uczestnictwo  

 W Mistrzostwach mogą brać udział drużyny reprezentujące samorząd 

powiatowy oraz samorządy miast i gmin Powiatu Wejherowskiego, składające 

się z pracowników etatowych administracji starostwa oraz urzędów miast i 

gmin, radni Rady Powiatu, radni miast i gmin, pracownicy etatowi 

samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz miast i gmin Powiatu 

Wejherowskiego.  

Warunkiem uczestnictwa zespołu w mistrzostwach jest czynny udział, co 

najmniej 2 kobiet stale przebywających na boisku, bez możliwości zmiany na 

mężczyzn.  

Uwaga –  

W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodowi gracze, tj. rejestrowani w 

Okręgowym Związku Piłki Siatkowej / karencja 2 lata/.  

 

System rozgrywek  

 Gry eliminacyjne w grupach, następnie mecze o miejsca – drużyny, które 

zajmują w grupach pierwsze miejsca grać będą w finale o miejsce I – II, 

drużyny, które w grupach zajmą drugie miejsce grać będą o miejsca II – III, itd.  

Mistrzostwa rozgrywa się do dwóch wygranych setów /do 21 punktów/, 

ewentualnie trzeci set „time – break” do 15 punktów. Za wygrane spotkanie 

zespół otrzymuje dwa punkty, za przegrane 1 punkt, za oddanie spotkania 

walkowerem 0 punktów. O kolejności miejsc w grupie decyduje kolejno: 

większa liczba zdobytych punktów, przy równej liczbie punktów – wynik 

bezpośredniego spotkania, lepszy stosunek setów, lepszy stosunek małych 

punktów.  

Zespoły, które w poprzednich Mistrzostwach Powiatowych /w 2017r./ zajęły 

miejsce I i II będą rozstawione. 
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Przepisy 
 Obowiązują przepisy PZPS i niniejszego regulaminu.  

W zależności od ilości zgłoszonych drużyn, niniejszy regulamin może ulec 

zmianie.  

 

Sędziowanie  

Sędzia Główny Mistrzostw – ……………... 

Sędzia Główny ma prawo do zmian i interpretacji Regulaminu, w sprawach 

spornych ma głos ostateczny i decydujący.  

 

Zgłoszenia  
 W formie pisemnej do dnia 12 marca 2018 roku na adres  Gmina 

Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84 – 210 Choczewo lub w formie 

elektronicznej na adres : m.bojanowska@choczewo.com.pl .  

Zgłoszenie musi zawierać imiona i nazwiska członków drużyny. Przy osobie 

pełniącej funkcję kierownika drużyny prosimy podać telefon kontaktowy.  

 

Nagrody i wyróżnienia  
 Za zajęcie I, II, III miejsca zespoły otrzymują dyplomy, puchary, a 

członkowie drużyny medale. Uhonorowani pucharami zostaną również: 

najsympatyczniejszy zespół, najlepsza siatkarka i siatkarz.  

 

Inne  
 Organizatorzy zapraszają uczestników Mistrzostw na wspólne 

biesiadowanie – sala ZS w Choczewie, ok. godz. 15.00.  


