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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – ZAPROSZENIE NA
XIV Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej
PRO FAMILIA – CUP 2013
1. Organizator:
2. Miejsce i czas:

Towarzystwo Sportowe Pro- Familia w Wojaszówce
Wojaszówka – powiat krośnieński, Niepla – gmina Jasło
Turniej odbędzie się w obiektach sportowych w dniu - 24.11.2013

3. Informacje o Turnieju: www.pro-familia.net, zgłoszenia drużyn na bieżąco
4. Zasady uczestnictwa:
- wyklucza się udziału zawodników grających w ekstraklasie i I lidze.
- w turnieju może wystąpić maksymalnie 16 drużyn.
- brak elementu rodzinnego w składzie zgłaszanego zespołu eliminuje drużynę z turnieju.
- zespoły zostaną podzielone na cztery grupy. Grupa A, B rozegra spotkania w Wojaszówce
grupa C, D w Niepli.
- mecze w grupach zostaną rozegrane systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów do 15.
- zwyciężcy z poszczególnych grup awansują do dalszych gier, które zostaną rozegrane w
obiekcie sportowym szkoły podstawowej w Wojaszówce.
- Mecz finałowy zostanie rozegrany do trzech wygranych setów.
5. Cel organizowanej imprezy:
- popularyzacja Piłki Siatkowej jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród rodzin, osób
nieaktywnych zawodowo i społecznie na terenie woj. podkarpackiego
- aktywizacja sportowa jednym z warunków wpływających na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży
jak również tworzenie warunków do rozwoju sportu rodzinnego.
- integracja dzieci, młodzieży i rodzin z woj. podkarpackiego zamieszkujących tereny przygraniczne
południowo - wschodniej Polski z rodzinami, młodzieżą Słowacji, Ukrainy, Węgier.
- promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy profilaktyki
zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez optymalną organizację czasu wolnego.
- współpraca transgraniczna w ramach rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu.
6. System rozgrywek:
- drużyny zostaną podzielone na cztery grupy A,B,C,D, w każdej z grup wystąpi cztery drużyny
- awans do dalszych gier uzyskują zwyciężcy grup.
- drużyny które przegrały mecze półfinałowe zagrają mecz o trzecie miejsce do dwóch wygranych setów.
- organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek ( w przypadku póżnego rozgrywania meczy
finałowych możliwość zmiany, do dwóch wygranych setów.
- w zawodach obowiązują przepisy PZPS i POZPS – szczególna uwaga dotyczy stroju sportowego.
- w spornych kwestiach ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny zawodów.
- Sędzia Główny i Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzania tożsamości uczestników zawodów.
7. Harmonogram:
- zapisy drużyn do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do 10. 11. 2013

- nie przewidujemy możliwości zapisów w dniu zawodów, wyjątek stanowić będą drużyny zagraniczne.
- drużyny zagraniczne przyjazd w dniu 23.11.2013 do godz. 20.00 – zakwaterowanie, możliwość
kwaterunku dla rodzin z Polski – woj. małopolskie, koszty noclegów pokrywa organizator turnieju.
Program zawodów:
- godz. 8.00 – 9.00 – sprawdzenie listy zgłoszeń, wydanie napojów, kart żywieniowych – obiad
opłaty wpisowego, losowanie grup.
- godz. 9.00 – 9.30 – otwarcie turnieju, wystąpienia gości
- godz. 9.30 – 13.00 – gry eliminacyjne w grupach.
- godz. 13.00 – 14.00 – obiad dla wszystkich uczestników
- godz. 14.00 – 16.00 – mecze półfinałowe i finały
- godz. 16.00 – 17.00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród dla czterech najlepszych drużyn.
8. Nagrody:
1. miejsce
2. miejsce
3. miejsce
4. miejsce

- piłka siatkowa Mikasa 300, puchar, dyplom
- piłka siatkowa Mikasa 300, puchar, dyplom
- piłka siatkowa Mikasa 300, puchar, dyplom
- piłka siatkowa krossport, puchar, dyplom

Pozostałe drużyny uczestniczące w turnieju otrzymują nagrody pocieszenia:
grawerowane puchary szklane, dyplomy
Nagrody dla najstarszego, najlapszego zawodnika turnieju – grawerowany puchar szklany
9. Patronaty Honorowe:
Prezydent R.P. – Bronisław Komorowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego – Elżbieta Łukacijewska
Poseł na Sejm R.P. – Stanisław Piotrowicz
Poseł na Sejm R.P. - Piotr Babinetz
Marszałek województwa podkarpackiego – Władysław Ortyl
Starosta powiatu krośnieńskiego – Jan Juszczak
Wójt Gminy Jasło – Stanisław Pankiewicz, Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański
10. Współorganizatorzy, fundatorzy nagród.
Podkarpacki Zwiazek Piłki Siatkowej w Rzeszowie
Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.
Starostwo powiatowe Krosno
Gmina Jasło
Gmina Wojaszówka, GOKiR Wojaszówka.
11. Pozostałe informacje związane z zawodami:
- dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły posiłek – obiad godz.12.00 do14.00
- podczas trwania turnieju poczęstunek w formie stołu szwedzkiego swojskie jadło, swojskie wyroby,
wędliny, wyroby garmażeryjne, żurek, ciasta, owoce, kawa, herbata
– przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wojaszówce
- wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne napoje
- wpisowe od drużyny wynosi 60 zł – płatne w dniu zawodów.
- koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa organizator turnieju.

www.pro-familia.net - zakładka : galeria, zdjęcia z poprzednich turniejów.
kontakt pod numerem:13-43-850-95 kom. 511496054
Prezes Towarzystwa
Jerzy Kaleta

REGULAMIN
Towarzystwa Sportowego Pro- Familia Wojaszówka na
XIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej
PRO FAMILIA – CUP 2012
1. Organizator:

Towarzystwo Sportowe Pro- Familia Wojaszówka

Niepla – Powiat jasielski , Wojaszówka - powiat krośnieński
Turniej odbędzie się w dniu - 25.11.2012
3. Zasady uczestnictwa:
2. Miejsce i czas:

- wyklucza się udział zawodników grających w ekstraklasie, I i II lidze.
- brak elementu rodzinnego w składzie zgłaszanego zespołu eliminuje drużynę z turnieju.
- zespoły zostaną podzielone na cztery grupy. Grupa A, B rozegra spotkania w Wojaszówce
grupa C, D w Niepli.
- mecze w grupach zostaną rozegrane systemem każdy z każdym.
- mecze w grupach będą rozgrywane do dwóch wygranych setów do 15.
- najlepsze drużyny z poszczególnych grup awansują do dalszych gier, które zostaną
rozegrana w szkole podstawowej w Wojaszówce.
- Mecz finałowy turnieju zostanie rozegrany do trzech wygranych setów.

4. Harmonogram:

Zapisy drużyn do turnieju prosimy zgłaszać do 22. 11. 2012
Rodziny zagraniczne przyjazd w dniu 24.11.2012 do godz. 20.00 – sprawa zakwaterowania
- godz. 8.00 - 9.00 - sprawdzanie zgłoszeń, wydanie napojów, kart żywieniowych, opłaty
wpisowego, losowanie w grupach.
- godz. 9.00 - 9.30 - otwarcie turnieju, wystąpienia gości
- godz. 9.30 - 10.00 - wyjazd drużyn do Niepli
- godz. 10.00 - 13.00 - gry eliminacyjne w grupach i pierwsze mecze pucharowe.
- godz. 13.00 - 14.00 - obiad dla wszystkich uczestników
- godz. 14.00 - 16.00 - mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finały - Wojaszówka
- godz. 16.00 - 17.00 - zakończenie turnieju i wręczenie nagród

5. Nagrody dla drużyn:
- Zwyciężca turnieju otrzyma główną nagrodę – 600.00 zł grawerowany puchar szklany, dyplom
- zespoły które zajmą miejsca od 2 do 4 otrzymają profesjonalny sprzęt sportowy, piłki siatkowe,
grawerowane puchary szklane, dyplomy
- pozostałe zespoły za udział w Turnieju otrzymają grawerowane puchary szklane, dyplomy.
Dodatkowo każda drużyna uczestnicząca w turnieju otrzyma nagrody

ufundowane przez sponsorów, Towarzystwo - wyroby szklane, upominki, gadżety.

6. Współorganizatorzy:
Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Starostwo powiatowe Krosno, Starostwo powiatowe w Jaśle
Gmina Wojaszówka, Gmina Jasło, GOKiR Wojaszówka
Promocja Turnieju – Czarnorzecko – Strzyżowska Lokalna Grupa Działania – Strzyżów.

7. Honorowe Patronaty
1. Poseł na Sejm R.P Stanisław Piotrowicz
2. Poseł na Sejm R.P Piotr Babinetz
3. Marszałek woj. podkarpackiego – Mirosław Karapyta
4. Starosta powiatu krośnieńskiego – Jan Juszczak
5. Starosta powiatu jasielskiego – Adam Kmiecik
6. Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański
7. Wójt Gminy Jasło – Stanisław Pankiewicz
8. Cel i główne założenia Turnieju:
1. Propagowanie zdrowego stylu życia i uświadamianie potrzeby aktywności ruchowej wśród
rodzin, dzieci i młodzieży.
2. Popularyzacja piłki siatkowej jako dobra forma animacji rodziny i rodziców.
3. Promocja Piłki Siatkowej na terenie Polski południowo- wschodniej
4. Integracja rodzin i młodzieży w obrębie Euroregionu Karpackiego
5. Nawiązywanie kontaktów sportowych z rodzinami z Słowacji- Śvidnik, Stropkov, Vyżny Orlik
Węgier – XVII dzielnica Budapesztu , Ukrainy – Stary Sambor i Czech

9. Pozostałe informacje związane z zawodami:
Dla wszystkich uczestników zapewniamy ciepły posiłek – obiad – godz.12.00 do14.00
Podczas trwania turnieju zapraszamy uczestników na stołówkę, gdzie przewidujemy
całodzienny poczęstunek w formie stołu szwedzkiego – swojskie jadło, swojskie wyroby
wędliny, wyroby garmażeryjne, żurek, ciasta, owoce, kawa, herbata .
Drużyny otrzymają również zimne napoje – dla każdego członka drużyny woda 1,5 l
Wpisowe od drużyny wynosi 60 zł – płatne w dniu zawodów.
Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa organizator turnieju.

Imprezie Patronują:
Telewizja Rzeszów, Telewizja Obiektyw Krosno, Nowe Podkarpacie
Nowiny Rzeszowskie, Ektra Podkarpacie, Nasz Powiat Krosno, Kurier Gminny
Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta pod numerem 13-43-850-95 kom. 511496054
Zapraszamy również na stronę : www.pro-familia.net
Zakładka : galeria, gdzie można oglądną zdjęcia z poprzednich turniejów.
Prezes Towarzystwa
T.S. Pro- Familia
Jerzy Kaleta

