
 
REGULAMIN  

„II Memoriał im. Rafała Witkowskiego” 
Szubin, 11-12.03.2023r. 

1. Cel: 

- uczczenie pamięci Rafała Witkowskiego- propagatora piłki siatkowej na terenie 

Gminy Szubin 

- popularyzacja piłki siatkowej w środowisku, 

- integracja mieszkańców Gminy Szubin oraz jej okolic, 

- wyłonienie najlepszych zawodników w II Memoriale im. Rafała Witkowskiego.  

- popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji z zabawą i rekreacją mieszkańców gminy 

Szubin oraz gmin sąsiednich. 

 

2. Organizatorzy: 

- Rodzina i Przyjaciele 

- Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin „Szubiniacy” 

 

3. Termin i miejsce: 

- mecze rozgrywane będą  11-12.03.2023r., od godz. 9.00  

- Hala Widowiskowo-Sportowa SP1 przy ul. Gen K. Grudzielskiego 21 

 

4. Uczestnictwo: 

-         do turnieju przystąpić mogą osoby pełnoletnie i młodzież za pisemną zgodą rodzica, 

-     w turnieju mogą wziąć udział zespoły złożone z maksymalnie 10 osób , 

-     w turnieju mogą brać udział drużyny, które do dnia 20.02.2023r. uregulują wpisowe w 

kwocie 150,00 zł na konto Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin 

„Szubiniacy”;  nr konta 86 8164 00012001001090350001 z nazwą zespołu, 

- w turnieju mogą brać udział zawodnicy nie posiadający przeciwskazań zdrowotnych do 

czynnego uprawiania sportu, 

      - każda drużyna biorąca udział w memoriale będzie objęta ubezpieczeniem grupowym, 

-  stwierdzenie nieprawidłowości w zgłoszeniu powoduje dyskwalifikację drużyny, 

- drużyna, która wycofa się z turnieju na mniej niż 7 dni przed jego startem nie otrzyma 

zwrotu kwoty wpisowego, 

- podpisanie przez każdego zawodnika karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z 

akceptacją regulaminu 

 



5. Program turnieju 

- Losowanie drużyn (kapitanowie zostaną poinformowani na 3 dni przed datą losowania) 

odbędzie się na stronie Facebook „Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin 

„Szubiniacy” 

 

11.03.2023 (sobota)* 

8:15 -  otwarcie szatni dla zespołów 

9:00 -  oficjalne otwarcie turnieju 

9:10-19.00 - mecze grupowe  

 

12.03.2023 (niedziela)* 

9:30-9:40  - otwarcie fazy pucharowej 

10:00-16:00  - faza play-off 

16:30 -  WIELKI FINAŁ 

18:00  - Wręczenie nagród i zakończenie turnieju. 

*PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE. 

 

5. System rozgrywek: 

1. Mecze odbywają się zgodnie z zasadami PZPS 

2. Mecze w fazie grupowej rozgrywamy: dwa sety do 21 punktów ;liczą się małe punkty. 

3. Mecze w fazie pucharowej rozgrywane będą do dwóch wygranych setów (do 25 pkt), a 

ewentualny tie-break do 15 pkt.  

5. Mecz o trzecie miejsce i finał rozgrywane będą do dwóch wygranych setów (do 25 pkt), a 

ewentualny tie-break do 15 pkt. 

6. O kolejności w tabeli grup decydują kolejno duże punkty, pojedynek bezpośredni, małe 

punkty 

6. Zgłoszenia: 

A. Pisemnego zgłoszenia drużyny dokonuje kapitan drużyny( KARTA ZGŁOSZENIA 

DRUŻYNY). Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów nowych 

zawodników. Ostateczną listę zatwierdza Organizator. Na liście należy podać imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty (kapitana) z organizatorem, numer 

telefonu komórkowego i ewentualnie adres e-mailowy, wymienić skład drużyny .  

B. Zgłoszenia w wiadomości pisemnej , adres  memoriał@szubiniacy.pl 

 

 

7.      Zasady finansowania: 
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- koszty przejazdu i inne organizacyjne koszty pokrywają zainteresowane drużyny, 

- koszty organizacyjne turnieju /m.in. sędzia, nagrody/ pokrywa Organizator. 

 

8.      Klasyfikacja: 

- z grupy wychodzą dwie drużyny posiadające największą ilość punktów., 

- przy równej ilości punktów decyduje: ilość dużych punktów, starcia bezpośredniego, 

małych punktów , 

 

9. Ustalenia organizacyjne  

-organizator powołał zespół organizacyjny, który w jego imieniu będzie czuwał nad właściwą 

organizacją oraz przebiegiem zawodów, 

- przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, 

- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na trybunach,  

- zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie halowe, 

- obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu podczas turnieju, nie zastosowanie się 

do tego punkt jest jednoznaczne z wykluczeniem zespołu z turnieju bez prawa 

jakichkolwiek roszczeń, 

 - koszty ewentualnych zniszczeń w szatniach ponosić będą zespoły do nich przydzielone,  

 -wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunków i danych 

w celach marketingowych, 

 - organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu  kradzieży, zagubienia, uszkodzenia 

sprzętu i odzieży zawodników, 

- obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów na boisku 

- po dekoracji finałowej odbędzie się losowanie nagród dodatkowych spośród wszystkich 

zgłoszonych ( obecnych podczas losowania) zawodników turnieju. 

 

 

10.Obowiązki drużyn i zawodników 

- drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu, 

- drużyna musi posiadać kapitana, 

- każdy zawodnik ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń sędziów, 

- zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasady sportowej rywalizacji "fair play", 

- w sytuacjach spornych tylko kapitan ma możliwość wyjaśniania interpretacji sędziego, 

- zawodnicy muszą stosować się do postanowień zawartych w komunikatach organizacyjnych 

oraz podanych na odprawie technicznej oraz innych postanowień dotyczących m.in. 



organizacji zaplecza, szatni, trybun, miejsc wydzielonych, organizacji uroczystości 

otwarcia i zakończenia zawodów i ogłoszenia wyników. 

 

12.  Postanowienia końcowe: 

    - listę zawodników, podpisany regulamin oraz potwierdzenie wpłaty należy przesłać na 

adres : memoriał@szubinaicy.pl do dnia 25.02.2023r. , 

    -  organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych 

związanych z organizacją i przebiegiem turnieju, 

- w sprawach rozgrywek można kontaktować się z przedstawicielami organizatora na 

adres : memoriał@szubiniacy.pl  

-    interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 
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