
 
                                         
 
 
                 

 
 

R E G U L A M I N 
I Ogólnopolski Mazurski Samorządowy 

Halowy Turniej Mieszanej Piłki Siatkowej 
„ Integracja poprzez sport ” 

 
I. Cel 

 Wprowadzenie masowej aktywności ruchowej wśród pracowników 
administracji rządowej i samorządowej. 

 Uaktywnienie samorządów i innych jednostek działających na rzecz 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim. 

 Integracja między pracownikami administracji rządowej i 
samorządowej oraz samorządami gminnymi, powiatowymi i 
wojewódzkimi. 

 Promowanie czynnego i zdrowego wypoczynku, nawiązanie kontaktów 
między gminami, powiatami, województwami wymiana doświadczeń 
dotyczących działalności sportowej, kulturalnej oraz społecznej. 

 
II. Termin i miejsce 
 
Turniej odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2009 na terenie Gminy Ełk: w 
miejscowości Straduny i Nowej Wsi Ełckiej.  
Uroczyste otwarcie turnieju odbędzie się w Hali Sportowej w Nowej Wsi Ełckiej w 
dniu 21 listopada 2009, o godzinie 10.00. Uroczyste zakończenie turnieju odbędzie 
się w dniu 22 listopada 2009 w Stradunach. 
 
III. Organizator 
 
Organizatorem turnieju jest: Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku  przy  
współudziale: 

- Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach 
- Urzędu Gminy w Ełku 
- Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia LZS,  
- Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego 
- Starostwa Powiatowego w Ełku 

 
IV. Uczestnictwo 
 
W turnieju mogą uczestniczyć:  
Reprezentacje: Gmin, Powiatów, Województw, Jednostek Administracji Rządowej. 
W skład których, mogą wchodzić wg. wyszczególnienia:  
a) Posłowie, Senatorowie, Marszałkowie Województw, Prezydenci, Burmistrzowie i 
Wójtowie, 
b) Radni i sołtysi - po okazaniu dowodu osobistego na podstawie zaświadczenia o 
wyborze. 
c) Etatowi pracownicy administracji rządowej i samorządowej po okazaniu dowodu 
osobistego i zaświadczenia o zatrudnieniu,  



d ) Etatowi pracownicy innych samorządowych jednostek organizacyjnych (którzy 
ukończyli 35 lat- rocznik 1964 i starsi) i nie uczestniczą w żadnych rozgrywkach 
organizowanych przez OZPS).  
e) Działacze Ludowych Zespołów Sportowych, (którzy ukończyli 35 lat- rocznik 1964 
i starsi) i  nie uczestniczą w żadnych rozgrywkach organizowanych przez OZPS).  
 
-   zawodnicy nie zweryfikowani nie mają prawa udziału w turnieju.  
 
Istnieje możliwość wystawienia wspólnej drużyny złożonej z zawodników z 
zaprzyjaźnionych ze sobą gmin, powiatów.  
 
V. Sposób Przeprowadzenia 
 
Turniej Piłki Siatkowej Mieszanej przeprowadzony zostanie z udziałem 6 drużyn – 
na boisku drużyna składa się z 6 zawodników (minimum 2 kobiety + 4 mężczyzn)  
Drużyna maksymalnie może liczyć 12 osób 
System rozgrywania turnieju podany zostanie w późniejszym komunikacie po 
otrzymaniu zgłoszeń.   
 
VI. Zgłoszenia 
 
Zgłoszenia będą przyjmowane przez Warmińsko Mazurskie Zrzeszenie LZS, nie 
przekraczającym terminie do 6 listopada 2009, pod numerem telefonu 089 
5331489. Wszelkich informacji na temat turnieju udziela Tomasz Bartnik. tel. 
516106667 oraz drogą elektroniczną e-mail: lzselk@wp.pl . Informacje na temat 
turnieju będą dostępne na stronach internetowych: www.elk.gmina.pl/sport/, 
http://lzs.olsztyn.pl  
Przy zgłoszeniu listę imienną reprezentacji poświadcza swoim podpisem kierownik 
jednostki.  
Do turnieju zostaną zakwalifikowane drużyny na podstawie kolejności zgłoszeń. 
 
VII. Zasady Finansowania 
 
Koszty organizacyjne i obiad dla wszystkich uczestników w dniu 21 i 22 listopada 
2009 pokrywa organizator i współorganizatorzy. Koszty udziału w zawodach, 
zakwaterowanie i wyżywienie ( kolację, śniadania) pokrywają uczestnicy. Istnieje 
możliwość rezerwacji miejsc noclegowych od 20.11.2009 r. 
Ewentualną rezerwację noclegów i wyżywienia należy dokonać w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 15.11.2009 r.  
Koszt noclegu i wyżywienia: 

1. Ośrodek Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Ełku.  
       Ul. Sikorskiego 5 A ( Bursa Szkolna )  
- Koszt osobodnia 40 zł od osoby (śniadanie i kolacja). 
2. Hotele, Pensjonaty  

- Koszt osobodnia 80 zł od osoby ( śniadanie i kolacja ) 
 
VIII. Nagrody 

Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymają dyplomy. Drużyny które 
zajmą miejsca I – III otrzymają medale , I-VIII otrzymają puchary.                                                                                   
Dla najwszechstronniejszego zawodnika, najlepszego bramkarza,  zawodnika 
wręczone zostaną okolicznościowe statuetki.       
  



IX. Postanowienia końcowe 
1. Przedstawiciel danej drużyny (opiekun, trener bądź pełnoletni zawodnik) 

zobowiązany jest przed rozpoczęciem spotkania czytelnie wypełnić protokół 
zawodów, 

2. Każdy zawodnik posiada obuwie sportowe do gry w hali (z płaską podeszwą), 
3. Każda drużyna posiada piłkę do rozgrzewki przedmeczowej, 
4. Organizator zabezpiecza 
- sędziów, opiekę medyczną, boisko 
5. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie 

ponosi odpowiedzialności 
6. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada 
7. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator, prawo 

interpretacji regulaminy przysługuję wyłącznie dla organizatora. 
8. Protesty należy wnosić pisemnie po opłaceniu kaucji w wysokości 500 zł do 

komisji odwoławczej, w przypadku nie uznania protestu kaucja przepada na 
rzecz organizatora. 

 
 
 


