
REGULAMIN  

XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW 

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI im. Leszka Sorbjana  

„BRODNICA MIKOŁAJKI 2019 r.” 

6-8 grudzień 2019 r. 

 

CEL:  Popularyzacja sportowego trybu życia wśród kobiet i mężczyzn, integracja 

środowiskowa Pracowników Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji, promocja 

miasta Brodnicy na terenie kraju. 

 

ORGANIZATOR:  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy. 

 
MIEJSCE:  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy ul. Królowej Jadwigi 1, hala Sportowo-

Rekreacyjna „Księżniczka” oraz hala sportowa Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego. 

 

SYSTEM:  System rozgrywek w turnieju ustalony zostanie po ostatecznym zamknięciu listy 

zgłoszonych drużyn. Na dzień dzisiejszy proponujemy rozegranie turnieju w trzech 

grupach system „każdy z każdym”  Drużyny rozegrają mecze do dwóch 

wygranych setów. O kolejności miejsc w grupie decydować będzie ilość zdobytych 

punktów, stosunek setów, stosunek małych punktów, mecz bezpośredni. 

PUNKTACJA: 2:0 - 3 pkt; 2:1 - 2p pkt; 1:2 - 1 pkt; 0:2 - 0 pkt. Zwycięscy grup 

rozegrają między sobą mecze o miejsca 1-3, drużyny z miejsc drugich o 4-6 

miejsce w turnieju, zespoły z miejsc trzecich w grupach – mecz o 7-9 miejsce w 

turnieju. Dla turnieju kobiet system rozgrywek uzależniony jest od ilości 

zgłoszonych zespołów. Losowanie do poszczególnych grup odbędzie się 6 grudnia 

2019 r. o godz. 15:30 w biurze OSiR w Brodnicy ul. Królowej Jadwigi 1. 

 

DRUŻYNY:  W turnieju grają drużyny amatorskie pracowników zakładu. W turnieju w drużynie 

mile widziane będą Panie. 

 
NAGRODY:  Dla trzech najlepszych drużyn - puchary, nagroda dla najlepszego zawodnika 

turnieju, pamiątki dla uczestników turnieju. 

 

WPISOWE:  Opłata od uczestnika turnieju - 450,00 złotych. Prosimy o wpłaty wpisowe na 

konto: 

 

Komisja Zakładowa N.S.Z.Z. „Solidarność” przy MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy 

nr konta: 66 9484 1150 0000 0925 2000 0001 

Wpłaty należy dokonać do dnia 08.11.2019 roku. 

 



 

UWAGI KOŃCOWE:  Do dnia 20. listopada prosimy o przesłanie karty zgłoszenia zawodników na adres 

sekretariat@mpwik.pl.  

 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.  

 W trakcie turnieju na hali sportowo-widowiskowej obowiązuje ubezpieczenie NW 

zawodników do wysokości zawartej polisy ubezpieczeniowej z ubezpieczycielem. 

Dodatkowe ubezpieczenie we własnym zakresie.  

 Organizator zapewnia opiekę medyczną - pielęgniarkę na miejscu zawodów. 

Faktura VAT tytułem „Wpisowe na turniej siatkówki Przedsiębiorstw Wodociągów  

i Kanalizacji” wystawiona zostanie na podstawie danych podanych przez drużynę 

wpłacającą.  

Organizator zapewnia piłki meczowe. Na rozgrzewkę zespoły organizują piłki  

w swoim zakresie.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez 

zawodników w szatniach oraz na terenie hali. 

 

Wszelkich informacji udzielają: Robert Bronskowski - nr tel. 664 949 551  

oraz Edmund Mroczyński - nr tel. 664 949 491. 
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