
       RREEGGUULLAAMMIINN 
  

  HHAALLOOWWYY  TTUURRNNIIEEJJ  UUSSPPOORRTTOOWWIIOONNYYCCHH    
DDWWÓÓCCHH  OOGGNNII  KKOOBBIIEETT  

OO  PPUUCCHHAARR  WWÓÓJJTTAA  GGMMIINNYY  PPOOSSTTOOMMIINNOO  
     13 października 2012 r. (sobota)  

 

1. CELE IMPREZY: 
− popularyzacja dwóch ogni w środowisku wiejskim jako elementu rekreacji ruchowej i czynnego wypoczynku 

− rywalizacja sportowa sołectw połączona z integracją mieszkańców gminy 

2. ORGANIZATOR: 
− Centrum Kultury i Sportu w Postominie 

3. TERMIN I MIEJSCE: 
13 października 2012  r. (sobota), sala sportowa Zespołu Szkół w Postominie 

godz. 9.00 – przyjazd i rejestracja drużyn  
godz. 9.45 – losowanie i odprawa kierowników drużyn 
godz. 10.00 – otwarcie turnieju, pierwsze mecze 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
− turniej ma charakter otwarty, obowiązuje zgłoszenie pisemne lub telefoniczne na adres Organizatora do dnia 11 

października 2012 r. 

− sołectwo wystawia tylko jedną drużynę kobiecą 

− uczestnik będzie wpuszczony na salę sportową wyłącznie w miękkim obuwiu sportowym (założonym w szatni) 

− w zależności od liczby zgłoszonych drużyn Organizator podejmie decyzję o systemie rozgrywek 

− zespoły przyjeżdżają na własny koszt 

− w skład drużyny mogą wchodzić wyłącznie kobiety 

5. ZASADY GRY: 
− drużyna liczy 6 kobiet (5 graczy w polu i „matka”) 

− turniej odbywa się na boisku do piłki siatkowej o wymiarach 9 m x 9 m 

− uczestniczki grają piłką siatkową 

− zawodniczki od „matki” oddziela drużyna przeciwnika  

− gra odbywa się na czas, na punkty (na ilość zbić) 

− zawodniczka „zbita” jest wtedy, gdy piłka odbije się od zawodniczki po trafieniu przeciwnika i spadnie na 
parkiet „dotknie ziemi” lub po odbiciu zostanie złapana przez przeciwnika 

− jeżeli piłkę po odbiciu złapie zawodniczka lub „matka” własnej drużyny, a piłka nie dotknęła przedtem ziemi, 
„zbicia” nie ma 

− zawodniczka „zbita” pozostaje na polu gry, gra dalej 

− piłka, która przekroczy linię końcową boiska, należy do „matki”, piłka, która przekroczy linię boczną boiska 
może być przechwycona przez zawodniczki obu drużyn  

− nie wolno zbierać piłek z boiska przeciwnej drużyny 

− nie wolno przekraczać linii środkowej boiska 

− nie wolno wychodzić poza pole gry (uciekać przed zbiciem poza boisko) 

− nie przewiduje się zmian zawodniczek w trakcie meczu 

6. UCZESTNICY: 
− drużyny – grupy kobiece, składające się z mieszkanek danego sołectwa – wiek min. 15 lat (Organizator może 

dopuścić do startu młodsze zawodniczki) 

− liczba uczestników (10 osób w zgłoszeniu) – 6 osób na boisku  

− dopuszcza się udział w drużynie 1 zawodniczki z innego sołectwa Gminy Postomino, zameldowanego na stałe, 
jeżeli to sołectwo nie wystawi swojej reprezentacji w zawodach 

7. NAGRODY: 
− za miejsca I-IV – Puchar Wójta Gminy Postomino, okolicznościowe dyplomy 

− pozostałe miejsca – okolicznościowe dyplomy 

− okolicznościowe wyróżnienia dla najlepszej „matki”, najstarszej zawodniczki 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 
− zawodniczki winny przestrzegać przepisów BHP i p. poż. oraz regulaminu obowiązującego w sali sportowej 

Zespołu Szkół w Postominie 

− uczestniczki zawodów ubezpieczone są przez Organizatora 

− Organizator zapewnia szatnie, wodę dla drużyn, obsługę sędziowską i sprzęt sportowy do zawodów, 

− w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator 
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