
XII TURNIEJ  
PIŁKI SIATKOWEJ GEODETÓW w ŁOBZIE 

O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU SGP w SZCZECINIE 
 

WIOSNA 2016 
 

ORGANIZATOR:  
GRZEGORZ JANIEC i PRZYJACIELE  

tel. 606320849, e-mail: geodezja@hot.pl,www.geojaniec.pl  
 

TERMIN I MIEJSCE: 
Hala Widowiskowo-Sportowa w Łobzie, ul. Orzeszkowej 

dnia: 23.04.2016 - od godz. 9.00 - 15.00 
obiad i spotkanie integracyjne w Tarnowie od godz. 15.00 

www.mlyntarnowo.pl ;facebook.com/MlynTarnowo 
 

UCZESTNICTWO: 
Geodeci oraz pracownicy jednostek geodezyjnych PODGK (8 zespołów min-12 

zespołów max).  
W przypadku wolnych miejsc, zapraszam zespoły niezwiązane z branżą 

geodezyjną. 
Kolejność zgłoszenia decyduje o udziale w turnieju. 

Zgłoszenia uczestnictwa do dnia 11.04.2016r.  
Za zgłoszenie uczestnictwa rozumiane będzie zgłoszenie do 

organizatora, zespołu z podaniem przybliżonej ilości zawodników i 
wpłatą na konto kosztów uczestnictwa: 

Nr konta 98 1020 2847 0000 1002 0033 3435  
W turnieju mogą brać udział tylko zgłoszone drużyny !!! 

 
 

SYSTEM ROZGRYWEK:  
- na boisku występuje drużyna składająca się z 6 zawodników (obowiązkowo 

min. jedna kobieta na boisku); 
- maksymalna liczba zawodników w drużynie "DOWOLNA"; 

- turniej rozgrywany zostanie systemem "każdy z każdym" w 3 grupach lub w 
zależności od ilości zgłoszonych drużyn; 

- awans do półfinałów uzyskują zwycięzcy grup oraz drużyna z najlepszym 
dorobkiem punktowym (duże punkty, następnie małe punkty); 

- mecz o 3 miejsce; 
- finał. 

Główny sędzia turnieju - Arkadiusz Siwiński 
 

CZAS GRY:  



- eliminacje w grupach - 2 sety do 25 punktów (zwycięstwo 2 pkt, remis 1 pkt) 
- półfinały i finał - do 2 wygranych setów do 25 punktów; 3 set do 15 punktów 

- ilość zmian dowolna 
 

O KOLEJNOŚCI MIEJSC DECYDUJE: 
- liczba zdobytych punktów (duże punkty a następnie małe punkty); 

- w przypadku tej samej ilości punktów o kolejności miejsc decydować będzie 
"mała tabela" pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

 
NAGRODY: 

- I-XII miejsca puchary, nagrody sportowe dla najlepszych 
zawodników. 

Fundatorem pucharów w poprzednich turniejach był Starosta 
Łobeski, Burmistrz Łobza, Starosta Świdwiński oraz 
Komendant Powiatowej Policji w Łobzie - wielkie 

podziękowania !!! 
 

Dziękuję fundatorom i zapraszam kolejnych !!!  
 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE:  
- organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu w przypadku nie 

zgłoszenia się drużyny; 
- koszt uczestnictwa - 75 zł od osoby (w tym obiad i poczęstunek - 50 zł); 

- pozostała kwota - koszty organizacyjne, nagrody itp.; 
- w przypadku wycofania się drużyny, zwracany będzie tylko koszt obiadu.;  

- obowiązkowe obuwie zastępcze - halowe. 
 

 
 



 

 
 

ZAPRASZAMY !!! 
 

Uczestnicy XII turnieju: 
 

1. UGK Janiec Grzegorz - organizator; 
2. Akademia Morska Szczecin - obrońca pucharu; 

3.  
 
 

Zapraszamy wszystkich 
kibiców i sympatyków 
turnieju do wspólnego 

biesiadowania - koszt 50 zł 
Wpłaty do 11 kwietnia 

2016r.!!!!!!! 
 

 
 

  
 


