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REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI   

 

I. Organizator rozgrywek:  

*Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii 

* Uczniowski Klub Sportowy „Budowlani” Góra Kalwaria 

II. Cel rozgrywek: 

* popularyzacja siatkówki wśród społeczeństwa, 

* integracja amatorów tej dyscypliny w mieście i regionie, 

* propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, 

* popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji, 

III. Miejsca i terminy rozgrywania spotkań: 

1.  Zespół Szkół w Brześcach ul. Wilanowska 55  05-507 Słomczyn, 

2.  Harmonogram rozgrywek zależny jest od ilości zgłoszonych drużyn, planowane jest 

maksymalnie 8 zespołów podzielonych na 2 grupy  - eliminacje 7.12.2013 w godz. 

9.00-18.00 

3.   Finał 8.12.2013 w godz. 9.00-14.00 

 

IV. Warunki przystąpienia do rozgrywek – uczestnicy: 

1. Uczestnikami mogą być osoby nie zgłoszone do rozgrywek w sezonie 20013/2014 

przez PZPS (we wszystkich kategoriach rozgrywkowych ) wyżej niż w III lidze. 

Przepis ten nie dotyczy osób zgłoszonych do rozgrywek, ale które nie rozegrały 

żadnego spotkania w trakcie obecnego sezonu. 

2. Stwierdzenie nieprawidłowości w zgłoszeniu dyskwalifikuje drużynę. 



3. Drużyny i zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i 

cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, 

biorących udział w rozgrywkach zawodników. 

4. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na 

uczestnictwo w rozgrywkach.  

5. Zgłoszenia należy przesyłać na adres uks-budowlani@zsz-gk.pl  lub telefonicznie pod 

numerem telefonu 506-616-616 Robert Sobieraj do dnia 6.12.2013 

6. Organizator ustala wpisowe za turniej w wysokości 50 zł, płatności można dokonać na 

rachunek klubu „Budowlani” lub w dniu turnieju (FV wystawia księgowość UKS od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 przy ul. Budowlanych 14) wszystkie 

informacje będą na bieżąco umieszczane na stronie klubu www.zsz-gk.pl. 

7. W razie dużego zainteresowania turniejem decyduje kolejność zgłoszeń. 

 V. Ustalenia organizacyjne: 

1. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

2. Organizator jest w pełni odpowiedzialny za następujące przygotowania do rozgrywek: 

 udostępnienie boiska, 

 udostępnienie piłek do rozgrywania meczy, 

 zapewnienie obsługi sędziowskiej. 

 zapewnienie wody dla zawodników 

3. Organizator zapewnia drużynom rozgrywającym dane spotkanie jedną szatnię. 

Organizator zwraca się z prośbą o pozostawienie szatni i natrysków w stanie 

należytego porządku. 

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii 

spornych. 

6. Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu na 

terenie obiektu  

7. Wszystkie informacje uzupełniane będą na stronach internetowych OSiR i UKS 

„Budowlani” www.osirgorakalwaria.pl, www.zsz-gk.pl,  

8. W przypadku przekroczenia niniejszego regulaminu, w stopniu nieprzewidzianym 

przez organizatora, decyzje w sprawie podejmuje Organizator, a uczestnik dostosuje 

się do decyzji  bez prawa odwołania.  

VI. Obowiązki drużyn i zawodników: 

      1.   Obowiązki Drużyn: 

   - drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników, 

- lista zgłoszenia obowiązuje do końca trwania rozgrywek bez możliwości            

dokonywania zmian, 
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    - zawodnik może występować tylko w jednym zespole, 

  - drużyna musi posiadać kierownika (kapitana) drużyny, który jest jej reprezentantem 

 w sprawach organizacyjnych, 

- drużyna składająca się wyłącznie z osób niepełnoletnich zobowiązana jest do 

wyznaczenia pełnoletniego opiekuna (nie musi być on zawodnikiem), który będzie 

obecny podczas każdego spotkania danej drużyny  

- zawodnicy zobowiązani są do posiadania strojów sportowych oraz obuwia 

sportowego, 

 

 2.   Obowiązki zawodnika: 

- każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i 

terminarzem rozgrywek. Nieznajomość ich nie będzie traktowana jako 

wytłumaczenie. 

- każdy z zawodników winien posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość i 

okazać go organizatorowi na każde jego wezwanie oraz okazać kapitanowi drużyny 

przeciwnej na jego prośbę, 

- każdy zawodnik  przystępując do rozgrywek tym samym wyraża zgodę na warunki 

zawarte w regulaminie, 

 

 3.   Obowiązki trenera, kapitana lub kierownika drużyny: 

- 5 minut przed rozpoczęciem spotkania trener, kierownik lub kapitan drużyny 

zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności wpisu do protokołu i podpisania go po 

zakończeniu spotkania w obecności sędziego, 

- przerwę na żądanie zgłasza trener, kierownik lub kapitan drużyny sędziemu 

głównemu odpowiednim gestem lub słowem. 

VII. Sędziowie: 

1. Każde spotkanie w ramach turnieju sędziować będą sędziowie boiskowi. 

2. Organizator zapewnia obsługę sędziowską na każde spotkanie – sędzia główny 

prowadzi jednoosobowo całe spotkanie i podejmuje ostateczną decyzję w sprawach 

spornych. 

  

VIII. Prawa drużyn i zawodników: 

1. W sytuacjach spornych tylko kapitan ma prawo interpretacji decyzji sędziego. 



 

 

IX. Weryfikacja: 

1. Weryfikacje zawodników przeprowadza organizator, na podstawie protokołów 

spotkań. 

Ocena gry o mistrzostwo jest następująca 

 Za wygrany mecz w stosunku  2:0  3 punkty 

 Za wygrany mecz w stosunku  2:1  2 punkty 

 Za przegrany mecz w stosunku   1:2  1 punkt 

 Za przegrany mecz w stosunku   0:2  0 punktów 

 

3. Kolejność zespołów tabeli ustala się według zdobytych punktów. W przypadku 

uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują kolejno: 

 stosunek wygranych i przegranych setów, 

 większa ilość wygranych setów, 

 stosunek małych punktów, 

 większa ilość zdobytych małych punktów, 

 bezpośredni pojedynek. 

4. Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower, gdy: 

 drużyna z własnej winy nie stawiła się na spotkanie, lub spóźni się więcej niż 

15 minut, 

 drużyna stawi się do spotkania z ilością zawodników mniejszą niż 5 osób, 

 drużyna schodzi z boiska, bądź na boisku zostaje mniej niż 2 zawodników, 

 w drużynie wystąpił zawodnik nie uprawniony do rozgrywek.  

X. Nagrody: 

1. Nagrodami (puchary, medale) uhonorowane zostaną drużyny, które zajmą 3 pierwsze 

lokaty w klasyfikacji końcowej. 

2. Nagrody MVP dla najlepszych zawodników 

XI. Przepisy gry: 

1. Mecze  będą się odbywać do dwóch wygranych setów do 25 punktów (pod warunkiem 

uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), set trzeci w przypadku 



remisu rozgrywany będzie do 15 punktów (pod warunkiem uzyskania 

dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów) 

2. Eliminacje zostaną rozegrane w grupach „A” godz. 9.00-13.00 i „B” godz. 13.00-

17.00 ,  
3. Drużyny które zajmą I i II miejsca w grupach grają  na  „krzyż” o wejście do finału 

4. Spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę zatwierdzonymi 

przez Polski Związek Piłki Siatkowej, z przedstawionymi w niniejszym regulaminie 

zmianami i uzupełnieniami 

5. Każdej drużynie przysługują 2 przerwy na żądanie w każdym secie (nie ma innych 

przerw w setach). 

6. Przerwa między setami trwa maksymalnie 3 minuty. 

7. Zmiany zgodnie z przepisami PZPS – 6 zmian w secie – powrotnych. 

8. Na ławce podczas meczu, jak i przed spotkaniem mogą znajdować się tylko osoby 

wpisane do protokołu. 
9. Losowanie zgłoszonych drużyn odbędzie się 6.12.2013 w siedzibie UKS „Budowlani” ul. 

Budowlanych 14 Góra Kalwaria 

10. W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „fair-play”. 


