
Regulamin Turnieju 
Mini Piłki Siatkowej Trójek Dziewcząt klas VIII-VI Szkół Podstawowych 

z cyklu: Śladami Żołnierzy Niezłomnych”- Kolonia Witów 18.02.2023r. 
„kpt. Stanisław Sojczyński „WARSZYC” 

 
 

1. Cel  
- kształtowanie charakterów młodego pokolenia poprzez współzawodnictwo sportowe,  
- integracja zawodniczek z różnych miejscowości województwa łódzkiego, 
-  „przywracanie” żeńskiej młodzieży do aktywności ruchowej, 
- dbałość o zdrowie, sprawność fizyczną i wyłonienie najlepszej drużyny turnieju. 

 
2. Organizator 

- Uczniowski Klub Sportowy Fuks Sulejów, 
- Szkoła Podstawowa w Witowie Kolonii im. Jana Pawła II, 
- TERMOton, 
- Burmistrz Sulejowa i Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi – Patronat Honorowy. 
 

3. Termin i miejsce 
- 18.02.2023r. (sobota) – hala sportowa 2-sektorowa  Szkoły Podstawowej w Witowie Kolonii, 

Turniej zostanie przeprowadzony dla dwóch grup wiekowych:  
- do godz. 9. 15 – przyjazd drużyn, odprawa techniczna, losowanie dla grupy młodszej, 
- do godz. 12.30 – przyjazd drużyn grupy starszej. 
 

4. Uczestnictwo 
W zawodach mogą brać udział uczennice z rocznika 2008-10 – grupa młodsza, a  grupa starsza bez 
ograniczenia wiekowego od rocznika 2007. Drużyna składa się z trzech dziewcząt oraz 1 zawodniczki 
rezerwowej. Wymiary boiska 7m x 7m. Wysokość siatki 2,15m – grupa młodsza i 2,24 m – grupa starsza.  

 
5. Sposób przeprowadzenia zawodów 
Zawody będą przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS. System rozgrywek podany zostanie na 
odprawie technicznej w dniu zawodów, w zależności od ilości startujących drużyn. Drużyny przyjmują 
pseudonim wybranego przez siebie Żołnierza Niezłomnego, jako nazwę zespołu, pod którym będą 
startowały. Warunkiem dopuszczenia do rywalizacji sportowej jest udział co najmniej jednej 
zawodniczki w konkursie wiedzy o „Warszycu”. 
 
6. Zgłoszenia 
Zgłoszenia drużyn należy dokonać e-mailem; uks@sulejow.pl z podaniem rozmiarów 4 koszulek dla 
zawodniczek w terminie do 7 lutego 2023r. Ważne - liczba drużyn jest ograniczona. Decyduje data 
zgłoszenia.  
Informacji udziela: Wiesław Wieczorkowski tel. 501 257 382. 
 
7. Nagrody 
Każda zawodniczka turnieju otrzyma okolicznościową koszulkę ufundowaną przez TERMOton  
i UKS Fuks Sulejów. Drużyny zajmujące miejsca I – III otrzymają puchary i pamiątkowe medale 
ufundowane przez Burmistrza Sulejowa.  

  
8. Postanowienia końcowe 
Za pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zawodniczki do udziału w zawodach odpowiadają 
opiekunowie drużyn. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania 
zawodów. Zawodniczki powinny być ubezpieczone w swoich szkołach lub klubach.  
W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem. 
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