
 

 

 
 

XV  OTWARTY PUCHAR POLSKI 
NAUCZYCIELI  

W PIŁCE SIATKOWEJ  
 
 
 

 

 

 

 

PATRONAT HONOROWY: 

 Prezydent Miasta Białegostoku 

 
ORGANIZATOR: 

 UKS „Hubal" w Białymstoku i SP 32 w Białymstoku 

 

 WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Zarządy Oddziału  ZNP w Białymstoku 

 

   SPONSORZY: 

 Urząd Marszałkowski w Białymstoku 

 Prezydent Miasta Białegostoku 

 Fundacja Szkoła XXI wieku „Przez sport i naukę w świat” w Białymstoku 

 Podlaska Rada Olimpijska PKOL w Białymstoku 

 KAJA Sport – hurtownia i sklep sportowy w Białymstoku 
 

 

Białystok  

10-13.11.2022 r. 



ADRESY (planowane): 

 Organizator - UKS „Hubal" Białystok, 15-131 Białystok, ul. Pietrasze 29, e-mail: hubal32@poczta.fm 

 Mecze rozgrywane na boiskach SP 32 w Białymstoku, ul. Pietrasze 29, 

 Noclegi z śniadaniem  -  Hotel „TURKUS”, Białystok, ul. Aleja Jana Pawła II 54, 

 Kolacja bankietowa 12.11.2022 – sala bankietowa Hotelu „TURKUS”, Białystok ul. Al. Jana Pawła II 54 

 
TELEFONY KONTAKTOWE: 

 Lech Szargiej – 503 39 54 85 – pomysłodawca i DYREKTOR  PUCHARU  POLSKI 

 Marta Świętochowska – 794 359 259 

 Anna Pochodowicz – 506 08 66 11  

 

CEL: 
 popularyzacja piłki siatkowej; 

 integracja środowiska nauczycielskiego poprzez sport; 

 wyłonienie najlepszych drużyn piłki siatkowej pracowników oświaty wśród kobiet i mężczyzn. 

  

 UCZESTNICTWO I REGULAMIN: 
 prawo startu mają zespoły złożone z pracowników oświaty; 

 zawodników I i II ligi obowiązuje karencja l roku od ostatniego występu; 

 podczas rozgrywek obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej; 

 Wpisowe od osoby wynosi 490 PLN, które należy wpłacić do dnia 02.11.2022r. na konto:  

35-2490-0005-0000-4530-7625-2801 

  Drużyny z Białegostoku (bek kwaterunku) obowiązkowo płacą wpisowe – po 150 PLN/osobę (w tym koszty 

organizacyjne i uroczysta kolacja w sobotę – sala bankietowa Hotelu TURKUS) 

 Zgłoszenie pisemne (mail , fax, list – numer, adres jw.) należy dostarczyć skutecznie do organizatora do dnia  

28.10.2022r. wraz z aktualną listą uczestników – dane niezbędne do ubezpieczenia. 

 Organizator prosi o zachowanie porządku i czystości. Za zniszczenia powstałe w wyniku zaniedbań uczestników 

odpowiada strona zgłaszająca. Dopuszcza się możliwość usunięcia zawodnika-zespołu z zawodów bez zwracania 

wpisowego. 

 W razie wcześniejszego wyjazdu uczestników, organizator nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów. 

   

SYSTEM ROZGRYWEK: 
W zależności od ilości zgłoszonych zespołów (ustala organizator, ale nie więcej niż po 8 drużyn); 

 rozgrywki odbywają się do dwóch wygranych setów, trzeci set „tajbrek" do 15 punktów; 

 o kolejności miejsc decydują: ilość zwycięstw, stosunek setów, stosunek małych punktów; 

 weryfikację przeprowadza organizator w obecności sędziego meczu na życzenie drużyny przeciwnej; 

 decyzja sędziego głównego zawodów jest ostateczną; 

 

NAGRODY: 
 zwycięskie drużyny otrzymują puchary, medale i dyplomy; 

 najlepsi zawodnicy otrzymują indywidualne nagrody rzeczowe; 

 wszyscy uczestnicy turnieju – dyplomy pamiątkowe; 

 

    WSZELKIE    KWESTIE    SPORNE    ROZSTRZYGA   ORGANIZATOR  :) 

 

 

POWODZENIA !!!    

               

 
         

 

                  DYREKTOR PUCHARU POLSKI 

Prezes UKS „Hubal” ZS Nr 6 Białystok 

 

mgr Lech Szargiej 

mailto:hubal32@poczta.fm


…..…………………….., dnia …………… 2022r. 

 

…………………………………………. 
 (pieczęć instytucji zgłaszającej) 
 

 

Z G Ł O S Z E N I E 
 
 

DO  XV  PUCHARU POLSKI NAUCZYCIELI W PIŁCE SIATKOWEJ 

10 -13.11.2022 r. - Białystok 
 

Zgłaszam drużynę kobiet / mężczyzn* 

 

………………………………………………………………..……………..……..   
(pełna nazwa drużyny) 

w składzie: 

 
 Kobiety  Mężczyźni 

L.p. Nazwisko i imię L.p. Nazwisko i imię 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

do XV Pucharu Polski Nauczycieli w Piłce Siatkowej i zobowiązuję się do uiszczenia 

wpisowego w wysokości 490 PLN od osoby na konto: 

 35-2490-0005-0000-4530-7625-2801    do dnia 02.11.2022r.   

 (Proszę o podanie danych do faktury). 

 

Zgłoszenie pisemne prosimy przesłać: 

- faksem: 085 6752329,  

- mailem: hubal32@poczta.fm, zs6@um.bialystok.pl  

- lub listem na adres:  

UKS Hubal Białystok, Lech Szargiej  

ul. Pietrasze 29, 15-131 Białystok  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2022r.   

 

 

 

…………………………………………….. 
            (pieczęć  i  podpis osoby delegującej )                

* niepotrzebne skreślić 

mailto:mailem:%20hubal32@poczta.fm
mailto:zs6@um.bialystok.pl

