
 
FINAŁ Turnieju Piłki Siatkowej 

drużyn OSP z terenu Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” 

  

 Na Turnieju Finałowym obowiązuje regulamin Turniejów eliminacyjnych 

rozszerzony o następujące rozstrzygnięcia. 
  

 §1 Organizacja 

 1. Każda drużyna może zgłosić od 5 do 8 zawodników, jednak w stosunku do składu z eliminacji 

można zmienić tylko maksymalnie 2 zawodników. 

 2. Jeśli drużyna dokonuje zmiany jak wyżej zobowiązana jest złożyć ponownie zgłoszenie 

do Turnieju. 

   

§ 2 Zapisy 

 1. W przypadku zmiany składu w celu potwierdzenia udziału w FINALE, należy przesłać wypełnioną 

Kartę zgłoszenia do dnia 06.03.2014 r. na adres: LGD „Kraina wokół Lublina” ul. Narutowicza 37/5, 20-

016 Lublin, e-mail: k.salagierski@krainawokollublina.pl, fax.: 81 532 30 65 lub zadzwonić pod wskazany 

nr telefonu 

2. Kartę zgłoszenia potwierdza podpisem Prezes danej OSP:  

 a. zgodność ze stanem faktycznym minimum rocznego członkowstwa w OSP uczestników,  

 b. potwierdzenie za zgodność ze stanem faktycznym, że zawodnik nie jest aktualnym zawodnikiem 

żadnej ligi Piłki siatkowej,  

 

 § 3 Zasady przeprowadzenia zawodów 

 1. Turniej FINAŁOWY prowadzony jest systemem PUCHAROWYM 

  2. Drużyny z miejsc II w poszczególnych Turniejach eliminacyjnych są dolosowywane 

do zwycięzców tych Turniejów z zachowaniem zasady unikania drużyny z tego samego Turnieju. 

 3. Każdy set rozgrywany będzie do 15 pkt. W przypadku finałów za zgodą drużyn – przewiduje się 

spotkania w pełnym wymiarze punktów.  

 4. Każda drużyna gra 3 spotkania wg tabeli gier organizatora. 

  

§ 4 Postanowienia ogólne 

 1. Nagrodami w turnieju będą: puchary i/lub nagrody rzeczowe dla wszystkich drużyn.  

 4. Osoba do kontaktu: Karol Salagierski - LGD „Kraina wokół Lublina” ul. Narutowicza 37/5, 20-016 

Lublin, e-mail: k.salagierski@krainawokollublina.pl tel./faks: 81 532 30 65.  

 

 

W związku z Protestami drużyn przypominamy, że: 

 1. Zawodnik musi być aktualnie członkiem OSP z terenu zgłaszającej go gminy  

 2. Zawodnik musi być członkiem danej OSP od min. 12 miesięcy.  

 3. Zawodnik nie może być aktualnym zawodnikiem żadnej ligi Piłki siatkowej (w rozumieniu 

zgłoszonej do PZPŚ). 


