
Regulamin - Wojewódzkiego finału rozgrywek piłki siatkowej kobiet i mężczyzn 

prowadzonych w ramach ligi TKKF w 2014r. 

 

1. CEL: 

 Promocja sportu dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 

 Popularyzacja piłki siatkowej jako jednej z form aktywnego wypoczynku w dni wolne od 

pracy. 

 Wyłonienie mistrza rozgrywek na 2014r. 

2. ORGANIZATOR: 

 Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie i Rzeszowski 

 Komitet Olimpijski w Rzeszowie oraz samorządy powiatów i gmin. 

 Zawody na szczeblu gmin i powiatów organizują wyznaczeni środowiskowo organizatorzy. 

 Finały wojewódzkie organizuje Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

i Rzeszowski Komitet Olimpijski w Rzeszowie. 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

 Zawody na szczeblu gmin i powiatów organizowane są do 30.03 b.r. w miejscach 

wyznaczonych przez organizatora. 

 Finał wojewódzki odbędzie się w dniach 05 – 06.04 b.r. w sali sportowej II Liceum 

Ogólnokształcącego  w Rzeszowie przy ul. ks.Jałowego  22 od godziny 9.00. 

4. UCZESTNICTWO: 

 Prawo startu mają zawodnicy /czki/ nie zarejestrowani w Związku Piłki Siatkowej po 

01.01.2012r. wyrażających zgodę na     uczestnictwo w finale wojewódzkim. 

 Uczestnicy zawodów biorący udział w rozgrywkach winni we własnym zakresie dokonać 

badań lekarskich, zaś ich start jest dopuszczalny na własną odpowiedzialność zdrowotną i za 

własnym ubezpieczeniem. 

 Drużyny składają się z osób reprezentujących jedno ognisko TKKF, zakład pracy, spółkę, 

instytucję, organizację, itd. (dopuszcza się  drużyny mieszane). 

 W trakcie rozgrywek zawodnicy /czki/ nie mogą zmieniać przynależności do innej drużyny 

oraz nie mogą być  dopisywani do składu zgłoszonego przed pierwszym meczem. 

 Zgłoszenia pisemne - imienne drużyn należy przesłać na adres: Podkarpackie Towarzystwo 

Krzewienia Kultury Fizycznej, 35-005      Rzeszów, ul. Bardowskiego 2/5 lub na adres 

mailowy podkarpackietkkf@wp.pl w terminie 01.04.2014r. 

 Rozgrywki prowadzone będą zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

 W przypadku stwierdzenia gry zawodnika /czki/ nieuprawnionego drużyna zostaje 

zdyskwalifikowana, a wyniki dotychczasowych meczy zweryfikowane jako vo. 

 Do eliminacji może być wystawiona dowolna ilość drużyn z ogniska, zakładu pracy, itd.    

 Do finału wojewódzkiego może być wystawiona jedna drużyna reprezentująca powiat, 

gminę. 

 

http://www.ptkkf-rkol.y0.pl/index.php/naszezawody1/122-wojewodzkifinalrozgrywek2014/160-regulamin-wojewodzkiego-finalu-rozgrywekpilki-siatkowej-kobiet-i-mezczyzn-prowadzonych-w-ramach-ligi-tkkf-w-2014r
http://www.ptkkf-rkol.y0.pl/index.php/naszezawody1/122-wojewodzkifinalrozgrywek2014/160-regulamin-wojewodzkiego-finalu-rozgrywekpilki-siatkowej-kobiet-i-mezczyzn-prowadzonych-w-ramach-ligi-tkkf-w-2014r


5. ZASADY FINANSOWANIA: 

 Koszty organizacyjne eliminacji do szczebla powiatowego włącznie pokrywają bezpośrednio 

organizatorzy, natomiast na szczeblu wojewódzkim Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia 

Kultury Fizycznej  w Rzeszowie bez zwrotów kosztów przejazdów i diet.   

 Wysokość wpisowego do szczebla powiatowego określają bezpośredni Organizatorzy. 

 Wpisowe na szczeblu wojewódzkim wynosi 150 PLN, które należy wpłacić na konto PTKKF 

w Rzeszowie (nr. 31 8642 1126 2012 1131 9764 0001). 

6. NAGRODY I WYTRÓŻNIENIA: 

Do szczebla powiatowego rodzaj nagród i wyróżnień określają bezpośrednio Organizatorzy, 

natomiast na szczeblu wojewódzkim drużyny otrzymują od I do III miejsca puchary, dyplomy. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Zawodnicy/czki/ zobowiązani są posiadać obuwie i strój sportowy. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w wyniku winy 

uczestników lub osób trzecich 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. 

 Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (17) 853-34-69 od poniedziałku 

do piątku w godzinach 9.00 – 14.00. 

 

                                                                       Podkarpackie Towarzystwo 

                                                             Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie 

 

 


