
 

 
 
 

REGULAMIN 
„EDU Volley Cup 2020. Turniej liceów ogólnokształcących 

i techników w piłce siatkowej drużyn mieszanych 3+3” 

 
1. Cel: 

- popularyzacja piłki siatkowej w środowisku miejskim, 

- integracja środowiska szkolnego poprzez sport, 

- popularyzacja aktywności fizycznej wśród młodzieży jako formy spędzania czasu wolnego, 

- popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji uczniów łódzkich szkół. 

 

2. Organizator: 

- Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Bandurskiego 7 w Łodzi 

 

3. Termin i miejsce: 

- mecze rozgrywane będą od 19.02.2020 r. do 12.03.2020 r. 

- Atlas Arena, Łódź - boisko treningowe (al. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź) 

- Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia terminarza oraz godzin rozgrywanych spotkań, 

a także dokonywania w nich zmian. 

 

4. Program turnieju : 

a. faza pucharowa: 19-20.02.2020 r. 

b. faza grupowa: 11.03.2020 r. 

c. faza finałowa: 12.03.2020 r. 

 

5. Uczestnictwo: 

- prawo startu mają drużyny utworzone z uczniów liceów ogólnokształcących 

i techników, które zgłoszą się do rywalizacji poprzez drogę e-mail, zgłaszając swoją gotowość 

do startu 

- każda szkoła wyznacza opiekuna grupy odpowiedzialnego za zgłoszenie zespołu 

oraz prowadzenie drużyny podczas zawodów 

- w skład drużyny mogą wchodzić maksymalnie czterech chłopców i cztery dziewczynki, 

którzy są uczniami danej szkoły i posiadają ważną legitymację szkolną 

- uczniowie zgłoszeni do rozgrywek to osoby urodzone w latach 2000-2001 

- w skład drużyny obligatoryjnie wchodzi trzech chłopców i trzy dziewczynki, 

każdy z zespołów dysponuje jednym rezerwowym zawodnikiem obu płci 



 
 

 

 

6. System rozgrywek: 

- do rozgrywek przystępuje 12 zespołów, wśród których rozegrane zostaną eliminacje 

w formie pucharowej. Wygranych 6 drużyn zakwalifikuje się do fazy grupowej, której mecze 

będą rozegrane podczas pierwszego dnia targów edukacyjnych (11.03.2020 r.). Kolejnym 

etapem będą rozgrywki finałowe (12.03.2020 r.). W każdej z dwóch grup rywalizować będą 

trzy zespoły, spośród których zostanie wyłoniony najlepszy zespół danej grupy. Dwie szkoły, 

które wygrają swoją grupę zagrają w finale o pierwsze miejsce EDU Volley Cup 2020. 

Drużyny, które zajmą drugie miejsce w swoich grupach zagrają o trzecią lokatę, a zespoły 

które zajmą miejsce trzecie stoczą bój o miejsce piąte. Mecze finałowe odbędą 

się w następującej kolejności, mecz o miejsce V, następnie mecz o miejsce III i wielki finał 

mecz o miejsce I pierwszej edycji EduCup2020, którego to miejsca za rok będzie bronić 

zwycięska szkoła bez formy eliminacji. 

 

 Mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli: 

- drużyna ma skład niepełny, w składzie osobowym brakuje dziewczynek lub chłopców 

- na boisku jednocześnie przebywała podczas gry inna ilość zawodników niż 3 dziewczynki 

i 3 chłopców 

- drużyna nie stawi się na mecz z własnej winy, 

- w drużynie grał nieuprawniony zawodnik, 

- o rozgrywkach i terminach rozgrywek zawiadamia Organizator na stronie internetowej: 

www.targiedukacyjne.com 

 

7. Zgłoszenia: 

- zgłoszenie drużyny należy dostarczyć w formie email na adres educup2020@makis.pl 

- Formę pisemną zgłoszenia wraz z legitymacjami zawodników w dniu zawodów dostarcza 

opiekun do organizatora turnieju. Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów 

nowych zawodników. Ostateczną listę zatwierdza Organizator. Na liście należy podać imię 

i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty (opiekuna) z organizatorem, numer telefonu 

komórkowego i adres e-mail. 

-  zgłoszenia w formie elektronicznej do dnia 17 Stycznia 2020 r. przyjmuje: p. Radosław 

Wasiak , e-mail: educup2020@makis.pl (tel. 503 053 995) 

 Wydrukowany i podpisany formularz zgłoszenia należy wydrukować, następnie przesłać 

zeskanowany na powyższy adres e-mail (zgłoszenie musi być podpisane przez Dyrektora 

placówki) 

Druk zgłoszenia załączony poniżej w regulaminie dostępny jest również na stronie internetowej 
www.targiedukacyjne.com. 



 
 

 

 

8. Nagrody: 

- drużyny, które zajmą miejsca I – III otrzymają puchary oraz medale, 

- za zajęcie miejsca I do III MAKiS ufunduje nagrody rzeczowe dla szkół związane 

ze sportem do wysokości: I miejsce – 1000,00 zł, II miejsce – 500,00 zł, III miejsce – 300 zł 

 

9. Zasady finansowania: 

- koszty przejazdu, ubezpieczenia i inne organizacyjne pokrywają zainteresowane drużyny, 

- opiekun drużyny odpowiedzialny jest, aby zawodnicy posiadali zgody rodziców na udział 

w turnieju oraz zgody RODO 

- koszty organizacyjne turnieju /m.in. obiekt, sędzia, nagrody/ pokrywa Organizator, 

 

10. Klasyfikacja: 

O zajętym miejscu decydują: 

- ilość zdobytych punktów ( wygrana 1 pkt. przegrana 0 pkt.) 

- gra toczy się do dwóch wygranych setów 

- sety gramy do 21 punktów, w przypadku tie-break’a seta gramy do 15 

- przy równej ilości punktów decyduje: różnica setów - większa ilość wygranych setów, 

- przy jednakowej różnicy setów – stosunek małych punktów – zdobytych do straconych, 

- wynik bezpośredniego spotkania, 

- faza pucharowa ma zadanie wskazać 6 Szkół, które zakwalifikują się do turnieju głównego 

i będą rywalizowały ze sobą pierwszego dnia targów Edukacyjnych w formie fazy grupowej. 

Faza grupowa ma wyłonić miejsca o które w fazie finałowej zagrają poszczególne szkoły. 

 

11. Drużyna liczy, co najmniej 6 graczy plus max do 2 rezerwowych. Obowiązuje strój sportowy 

i obuwie o jasnej podeszwie (halowe). 

 

12. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny 

zawodów. 

 

13. Postanowienia końcowe: 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników 

od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży, 

- w sprawach rozgrywek można kontaktować się z przedstawicielem organizatora  

p. Radosław Wasiak. 

- interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.



 
 

 

 
 
Formularz zgłoszenia: 
 

Zawody Promujące Kulturę Fizyczną 
 
 
 
 
Pełna nazwa szkoły (z adresem) – pieczątka szkoły 

 
 
 
 
 
 
Pieczątka i podpis dyrektora szkoły 

  
 
 
 
 
Nazwa Zawodów 

    
ZGŁOSZENIE 

Wypełnić czytelnie / drukowanymi literami lub komputerowo! 
Nr Nazwisko Imię Data urodzenia  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Uwaga ! Zgłoszeni do zawodów uczniowie / uczennice czynnie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego i zaliczani są do grupy 
dyspanseryjnych A i B1. 
 

Nauczyciel WF (czytelnie nazwisko i imię) - podpis 

 

 


