
                             

 

Regulamin imprezy 
„ARENA CUP II OGÓLNOOLSKI TURNIEJ MINI SIATKÓWKI CHŁOPCÓW ” 

 

 

1.ORGANIZATOR: 
Klub Sportowy Arena Tomaszów Mazowiecki 
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Strzelecka 24/26  
Adres e-mail: ks.arena@op.pl  
 

2.CEL IMPREZY: 
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 
- promocja sportowej rywalizacji  
- propagowanie siatkówki jako aktywnego spędzania czasu wolnego 

  

3.TERMIN I MIEJSCE IMPREZY: 
12.06.2022r. godz.10.00 Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Strzelecka 24/26 
 

4.WARUNKI UCZESTNICTWA: 
W imprezie mogą brać udział dzieci z klubów z Polski w kategorii „dwójki rocznik 2011 i młodsi i trójki” – rocznik 2010 i 
młodsi. 
 

5.ZASADY ROZGRYWANIA IMPREZY: 
- Najważniejszą zasadą turnieju będzie rywalizacja według zasady „fair-play” 
- Turniej „dwójek” OPEN 
- Turniej „trójek” OPEN 
 
„Turniej dwójek”  

Startują chłopcy z rocznika 2011 i młodsi. 
Zespół składa się z dwóch zawodników plus jeden rezerwowy. 
Wymiary boiska to 4,5m X 5m. 
Wysokość siatki to 200cm 
 

„Turniej trójek”  

Startują chłopcy z rocznika 2010 i młodsi. 
Zespół składa się z trzech zawodników plus jeden rezerwowy. 
Wymiary boiska to 4,5m X 7m. 
Wysokość siatki to 210cm 
 
Każdy klub może wystawić maksymalnie trzy drużyny w danej kategorii. 
Sposób rozgrywania turnieju zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.   
 
Należy zabrać piłki do rozgrzewki.  

 

6. ZGŁOSZENIA: 
Limit zespołów  w kategorii dwójki i trójki wynosi maksymalnie 24 zespoły w każdej kategorii 
- zgłoszeń należy dokonywać do dnia 05.06.2022 r. do godz.16:00 poprzez adres e-mail: ks.arena@op.pl  

podając w tytule „zgłoszenie na turniej Arena Cup II ” , w treści podając: Imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, 
nazwę klubu  wzrost ( niezbędny do otrzymania pamiątkowej koszulki ) a także dokonując wpłaty wpisowego w kwocie 
40zł/ zespół na konto bankowe: 

86 1240 3145 1111 0010 8910 6465  najpóźniej do dnia drugiego od momentu zapisu 
Liczba zespołów ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

7. NAGRODY: 
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Miejsca 1-3 w każdej kategorii: medale + puchary 
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki. 

 
8.Postanowienie końcowe: 
- wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać do Organizatora. 
- wszelkie kwestie nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 
- powyższy regulamin obowiązuje w dniu imprezy i na terenie jej rozgrywania. 
- Organizator ma prawo do zmiany regulaminu podczas imprezy. 
- interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi. 
- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny. 
- Opiekunowie niepełnoletnich uczestników imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku dzieci z fotografii, 
filmów lub nagrań wykonanych podczas turnieju i zamieszczania ich na stronie internetowej Klubu, social mediach oraz 
w materiałach promocyjnych i reklamowych. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


