
 
 

 

ZAKRES MINIMALNYCH WYMAGAŃ DLA ORGANIZATORÓW  
TURNIEJÓW FINAŁOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

W KATEGORIACH MŁODZIEŻOWYCH W SEZONIE 2021/2022 
 

1. Hala sportowa zweryfikowana do rozgrywek co najmniej 2 ligi PZPS z nagłośnieniem, widownią, 
zapleczem /szatnie, natryski/, w czasie turnieju płyta główna hali na wyłączność grających zespołów, 
zagwarantowanie zespołom przynajmniej 45-minutowej rozgrzewki na boisku meczowym. 

2. Rozgrywanie turnieju w godzinach regulaminowych przewidzianych w Komunikacie 
Organizacyjnym Śląskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2021/2022. 

3. Obsługa spikerska turnieju – prezentacja zgodnie z ceremoniałem gry oraz komentarz spikera  
w trakcie meczów. 

4. Promocja turnieju (media lokalne, Internet, plakaty, itp.), zapewnienie możliwości promowania 
logotypów ŚZPS i jego partnerów na plakatach, materiałach promocyjnych, dyplomach oraz 
zagwarantowanie możliwości ekspozycji banerów ŚZPS w hali turniejowej. 

5. Zabezpieczenie medyczne – apteczka, lekarz lub ratownik medyczny dostępny od pół godziny przed 
meczem do 15 minut po meczu. 

6. Statuetki i nagrody dla wyróżniających się zawodników/zawodniczek (rozgrywający, przyjmujący, 
atakujący, środkowy, zagrywający, libero, MVP turnieju), MVP każdego spotkania. 

7. Pamiątkowe gadżety dla każdego uczestnika (zawodnicy, trenerzy, sędziowie) – np. koszulka, kubek, 
itp. 

8. Przeprowadzenie uroczystego otwarcia i ceremonii zakończenia turnieju. 

9. Poczęstunek dla uczestników turnieju (trenerzy, sędziowie) – kawa, herbata, woda mineralna, 
drobne słodkie (lub słone) przekąski, ewentualnie owoce. 

10. Zapewnienie 14 piłek do rozgrzewki oraz 5 piłek meczowych. 

11. Zapewnienie wody mineralnej niegazowanej w ilości minimum 1 butelka 1,5l na zawodnika na 
mecz. 

12. Zapewnienie pucharów dla zespołów poniżej 3-go miejsca oraz dyplomów dla wszystkich 
uczestników turnieju. 

13. Prowadzenie „wyniku na żywo” w na stronie system.szps.pl oraz prowadzenie ogólnodostępnej 
transmisji na żywo z meczów (np. Facebook, Youtube). 

 

Pierwszeństwo w ubieganiu się o organizację Turniejów Finałowych Mistrzostw Województwa 
Śląskiego ma neutralny podmiot. Następne w kolejności są zespoły wygrywające półfinały, a wśród nich 
zespół, który zajął wyższe miejsce w sezonie zasadniczym.  

Jeden podmiot może zorganizować jeden Turniej Finałowy Mistrzostw Województwa Śląskiego. 

Koszt obsady sędziowskiej zwraca ŚZPS, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w ofercie na 
organizację turnieju (zwrot może być zmniejszony w przypadku stwierdzenia uchybień 
organizacyjnych). 


