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I. CEL TURNIEJU 
- popularyzacja gier ruchowych jako najprostszego elementu masowej rekreacji 

ruchowej i czynnego wypoczynku 
- rywalizacja sportowa sołectw połączona z integracją mieszkańców gminy 
- krzewienie trzeźwego stylu życia 

II. ORGANIZATORZY 
- Centrum Kultury i Sportu w Postominie 
- Gmina Postomino 

III. TERMIN I MIEJSCE 
sale sportowe Zespołu Szkół w Postominie, Jarosławcu, Pieszczu 
23 listopad 2013 r. ( sobota) – eliminacje 
7 grudzień 2013 r. (sobota) – finały  

 
800 –  855    - przyjazd ekip 
900    - otwarcie turnieju  
910    - pierwsze mecze 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 obowiązuje zgłoszenie pisemne lub telefoniczne na adres Organizatora – do dnia 30 

października 2013 r. – Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97, tel. 
(59) 810-89-24, lub (59) 810-93-73,  e-mail: sport@postomino.pl, 

 losowanie drużyn do poszczególnych grup odbędzie się w dniu 4 listopada 2013r. w 
Centrum Kultury i Sportu w Postominie 

 sołectwo wystawia tylko 1 drużynę 



 zawodnicy powinni posiadać niekrępujący strój sportowy 
 uczestnicy dopuszczeni będą do turnieju wyłącznie w miękkim obuwiu sportowym 

(założonym w szatni) 
 w zależności od liczby zgłoszonych drużyn Organizator podejmie decyzję w jakim systemie 

rozegrany będzie turniej 

V. UCZESTNICY 
 grupy, składające się z zawodników zamieszkałych na terenie danego sołectwa – wiek min. 

14 lat, 
 drużyna winna składać się min. z 6 zawodników, zaś do udziału w turnieju dopuszczonych 

zostanie max. 10 osób wskazanych w zgłoszeniu, 
 w celu weryfikacji miejsca zamieszkania zawodników Organizator może żądać okazania 

dokumentu poświadczającego fakt zameldowania na terenie danej miejscowości 
 

VI. PUNKTACJA 
 
 kolejność zespołów w tabeli ustala  się  wg zdobytych punktów 
 w przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują kolejno: 

o różnica wygranych i przegranych setów 
o większa ilość wygranych setów 
o lepszy stosunek małych punktów 
o wynik bezpośredniego pojedynku 

VII.   NAGRODY 
 miejsca I-IV – Puchary Wójta Gminy Postomino  
 wszystkie drużyny – okolicznościowe dyplomy  
 okolicznościowe wyróżnienia tj. najstarszy zawodnik, grający samorządowiec 

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 uczestnicy turnieju ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
 zawodnicy winni przestrzegać przepisów BHP i p. poż. oraz regulaminu obowiązującego w 

salach sportowych Zespołu Szkół w Postominie, Jarosławcu i Pieszczu 
 organizator zabezpiecza obsługę sędziowską i medyczną 
 organizator zapewnia wodę dla zawodników  
 w przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji sołectw o miejscu sołectwa 

decyduje wiek najstarszego zawodnika drużyny 
 organizator zapewnia szatnię i obsługę sędziowską, 
 w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator 
 dojazd zawodników we własnym zakresie 
 prawo do wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu posiada Organizator 
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