
ŚLĄSKI ZWIĄZEK  PIŁKI SIATKOWEJ 
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 15 
Konto: Getin Bank, nr: 59 1560 1108 0000 9060 0004 5493 
NIP: 954-18-86-422 
Tel.; (32) 253 75 56 
biuro@szps.pl, www.szps.pl  

Zadanie zostało wsparte ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego  

Zakres minimalnych wymagań dla organizatorów  
turniejów finałowych Mistrzostw Województwa 

Śląskiego w kategoriach młodzieżowych  
w sezonie 2022/2023 

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

3. 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; 

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

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

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

7. Przeprowadzenie uroczystego otwarcia i ceremonii zakończenia turnieju; 
8. Poczęstunek dla uczestników turnieju (trenerzy, sędziowie) – kawa, herbata, 

woda mineralna, drobne słodkie (lub słone) przekąski, ewentualnie owoce; 
9. Zapewnienie 14 piłek do rozgrzewki oraz 5 piłek meczowych; 
10. Zapewnienie wody mineralnej niegazowanej w ilości minimum 1 butelka 1,5l 

na zawodnika na mecz; 
11. Zapewnienie pucharów dla zespołów poniżej 3-go miejsca oraz dyplomów dla 

wszystkich uczestników turnieju; 
12. Prowadzenie ogólnodostępnej transmisji na żywo z meczów (np. Facebook, 

Youtube); 
13. Zalecane jest zapewnienie osoby do prowadzenia statystyk w programie Volley 

Station na każdym meczu. W przypadku braku statystyka, obowiązkiem jest 
prowadzenie wyniku live na stronie www.system.szps.pl; 

14. Finał musi być rozgrywany na boisku centralnym. Na sali na której 
organizowany jest Finał nie mogą odbywać się równocześnie inne zajęcia. 
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Prawo do organizacji w pierwszej kolejności mają zwycięzcy grup półfinałowych, którzy 
byli wyżej sklasyfikowani w I etapie rozgrywek. W przypadku braku zgłoszeń, zespoły 
z kolejnych miejsc. 

Koszt obsady sędziowskiej zwraca ŚZPS, pod warunkiem spełnienia kryterium 
organizacyjnego. (Zwrot może być zmniejszony w przypadku stwierdzenia uchybień 
organizacyjnych). 

 


