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REGULAMIN TURNIEJU 

SPORTOWEGO  

WSTĘP 

Organizatorem Turnieju Sportowego dla uczniów VII, VIII klasy szkół podstawowych  

jest Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie. Za poziom 

merytoryczny i organizacje Turnieju jest odpowiedzialna Komisja Konkursowa powołana 

przez Dyrektora ZST. 

I. CELE I ZADANIA 

1. Wdrażanie dzieci i młodzieży do systematycznego uprawiania sportu. 

2. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych 

formach rekreacji ruchowej. 

3. Popularyzacja piłki nożnej i siatkowej oraz tenisa stołowego, jako formy dbania o 

kondycję, metody wyładowania stresu i agresji oraz możliwości współzawodnictwa na 

boiskach sportowych. 

4. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w imprezach sportowych, stanowiące 

kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego. 

5. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez 

uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych. 

6. Propagowanie zdrowego trybu życia. 

II. UDZIAŁ W KONKURSIE 

1. Udział w Konkursie mogą brać uczniowie VII, VIII szkół podstawowych z powiatu 

rzeszowskiego ziemskiego i okolic. Uczestnictwo w Turnieju jest dobrowolne. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgoda na postanowienia niniejszego 

regulaminu i rejestracja do dnia 23.03.2023 r. potwierdzona listownie lub faksem. 

3. Uczestnik rejestruje się wypełniając Kartę Zgłoszeniową załącznik nr 1 dołączony do 

regulaminu. 

4. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym jest 

wystarczającym powodem do usunięcia uczestnika z turnieju z jednoczesnym 

anulowaniem jego dotychczasowego dorobku punktowego. 

5. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursowa, dotyczące zakwalifikowania uczestników 

do etapu finałowego, przyznania miejsc, punktów i nagród są ostateczne. 

6. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji 

Konkursowej. 

7. Turniej odbędzie się w dniu 31.03.2023 r. 

8. Każda szkoła może zgłosić reprezentację  

III. NAGRODY 

Na podstawie wyników Komisja Konkursowa wyłania laureatów i wyróżnionych 

finalistów. Dla najlepszych drużyn przewidziane są puchary oraz dyplomy. 

Przeprowadzona zostanie oddzielna klasyfikacja w konkursie sportowym 

i informatycznym. 
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REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ  

 

 
I. MIEJSCE ROZGRYWEK 

Hala sportowa Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie, boisko do piłki ręcznej, 

bramki 3x2 

 

II. UCZESTNICY 

• drużyny pięcioosobowe (4 + bramkarz) 

• jednolite stroje sportowe ( w razie potrzeby kolorowe „znaczniki” na miejscu) 

• obuwie zmienne, sportowe z kauczukową podeszwą 

 

III. PRZEPISY GRY I SYSTEM ROZGRYWEK 

• przepisy piłki nożnej halowej (bez wślizgów), aut rozgrywany nogą 

• mecze rozgrywane piłka nożną z niskim kozłem 

• kary czasowe 2 minutowe lub wykluczenie 

• turniej rozgrywany systemem grupowym (mecze „każdy z każdym”) plus faza finałowa 

o miejsca 

• podział na grupy oraz czas gry zostaną dokładnie ustalone w zależności od ilości 

zgłoszeń do turnieju 

• zmiany lotne 
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REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ 

„TRÓJEK MIESZANYCH” 

 
I. MIEJSCE ROZGRYWEK 

Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie 

 

II. UCZESTNICY 

• drużyny trzyosobowe (w tym może być  jedna dziewczyna) 

• strój sportowy 

• obuwie zmienne 

 

III. PRZEPISY GRY I SYSTEM ROZGRYWEK 

• przepisy gry w piłkę siatkową 

• sety do 15 punktów 

• mecze rozegrane zostaną do 2 wygranych setów( przy stanie 1:1 rozegrany zostanie 

tie-break do 10 pkt) 

• turniej rozgrywany zostanie systemem grupowym (mecze ,, każdy z każdym’’) plus 

faza finałowa o miejsca 

• podział na grupy zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszeń do turnieju 

• mecze rozgrywane będą na pomniejszonym boisku. 

 


