
Regulamin 

„Integracyjna Olimpiada Siatkówki Rodzinnej -   

Memoriał imienia Antoniego Rajzera” 

 

Cel: 

 upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej  wśród dzieci, młodzieży, całych rodzin i osób 

niepełnosprawnych, 

 popularyzacja piłki siatkowej jako jednej z wielu form aktywnego wypoczynku w czasie 

wolnym od zajęć szkolnych i obowiązków zawodowych, 

 promocja zdrowych i aktywnych form wypoczynku rodzinnego, 

 upamiętnienie wieloletniej działalności Antoniego Rajzera, współtwórcy sukcesów drużyn 

piłki siatkowej w Województwie Podkarpackim. 

Organizator: 

 Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Rzeszowski Komitet Olimpijski 

i Uczniowski Klub Sportowy TKKF „ Jubilat” w Rzeszowie. 

Miejsce i termin: Sala sportowa II Liceum Ogólnokształcącego ul. Ks. Jałowego 22 w dniu: 

25.05.2013 r. 

Uroczyste rozpoczęcie Olimpiady odbędzie się w sali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego 

ul. Ks. Jałowego 22 o godz. 10:00. 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmowane będą w Podkarpackim Towarzystwie Krzewienia 

Kultury Fizycznej, 

ul. Bardowskiego 2/5, 

35-005 Rzeszów, 

tel./fax. (17) 853-34-69, e-mail: podkarpackietkkf@wp.pl , 

 

Termin zgłoszeń upływa z dniem 23.05.2013 r. 

Uczestnictwo: 

 w Turnieju uczestniczyć mogą 2 – 3 osobowe drużyny według następującej konfiguracji: 

- jedno dziecko – jeden rodzic (opiekun prawny), 

- jedno dziecko – dwóch rodziców (opiekunów prawnych), 

- dwoje dzieci – jeden rodzic (opiekun prawny), 

 wiek osób niepełnoletnich nie może przekroczyć 16 lat, 

 



 warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest przedstawienie przed zawodami pisemnej 

zgody rodziców (opiekunów prawnych) na uczestnictwo w turnieju, zaś opiekunów 

prawnych ich dokument powierniczy, 

 startujący nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju, 

 w zawodach uczestniczyć mogą osoby nie zgłoszone od 01.01.2011 r. do rozgrywek 

organizowanych przez Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Siatkowej. 

System rozgrywek: 

System rozgrywania turnieju ustali organizator w zależności od ilości zgłoszonych zespołów. 

W trakcie turnieju zawodnicy nie mogą zmieniać przynależności do drużyny. 

Nagrody i wyróżnienia: 

Puchary, dyplomy przyznawane będą za miejsce 1-3 

Postanowienia końcowe: 

 organizator zapewnia salę sportową, sprzęt, obsługę sędziowską, techniczną i medyczną, 

 zawodnicy zobowiązani są posiadać obuwie i strój sportowy , 

 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w wyniku winy 

uczestników lub osoby trzecie przed, w trakcie trwania imprezy oraz po jej zakończeniu, jak 

również za ewentualne kradzieże, 

 wszystkie sprawy sporne nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator główny 

zawodów lub osoby do tego upoważnione, 

 organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego 

regulaminu , 

 we wszystkich sprawach związanych z organizacją należy zwracać się do Podkarpackiego  

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Bardowskiego 2/5, 35-005 Rzeszów,  

tel. (17) 853-34-69. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Wyniki - Integracyjna Olimpiada Siatkówki Rodzinnej - Memoriał imienia 

Antoniego Rajzera 25.05.2013 

 

Mierzejewscy – Bielakowie    0:2 

Skowrońscy – Nowakowie    2:0 

Bielakowie – Skowrońscy    0:2 

Nowakowie – Mierzejewscy    2:0 

Skowrońscy – Mierzejewscy    2:0 

Nowakowie – Bielakowie    2:3 

 

1. Miejsce: Skowrońscy 

2. Miejsce: Bielakowie 

3. Miejsce: Nowakowie 

4. Miejsce: Mierzejewscy 

http://www.ptkkf-rkol.y0.pl/index.php/naszezawody1/118-rajzer/126-wyniki-integracyjna-olimpiada-siatkowki-rodzinnej-memorial-imienia-antoniego-rajzera-25-05-2013
http://www.ptkkf-rkol.y0.pl/index.php/naszezawody1/118-rajzer/126-wyniki-integracyjna-olimpiada-siatkowki-rodzinnej-memorial-imienia-antoniego-rajzera-25-05-2013

