
REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ 

10.10.2021 R. 

 

I. CEL IMPREZY:  

1. Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku lokalnym.  

2. Podnoszenie sprawności fizycznej.  

3. Integracja społeczna.  

4. Rywalizacja w duchu fair play. 

II. ORGANIZATOR: 

Gmina Dopiewo – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie. 

III. MIEJSCE I TERMIN:  

1. Hala Sportowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a. 

2. 10 października 2021 r. /niedziela/ 10:00 – 16:30. Zbiórka drużyn o godz. 9:40. 

IV. ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem mailowym: mariusz.frackowiak@dopiewo.pl, a informacje 

dodatkowe można uzyskać pod nr. tel.: 500 580 960. 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 października 2021 r. do godziny 16:00.   

V. UCZESTNICY: 

1. W turnieju mogą brać udział drużyny, które do 7 października 2021 r. uregulują wpisowe  

w kwocie 100,00 zł na konto GOSiR w Dopiewo – BS P-ń: 32 9043 1012 2012 0027 5235 0002 z nazwą 

zespołu. 

2. W turnieju uczestniczyć mogą drużyny amatorskie, których zawodnicy nie podlegają rejestracji w PZPS oraz 

wojewódzkich związkach w ostatnich 365 dniach. 

3. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 10 zespołów, a minimalna ilość potrzebna do rozegrania turnieju 

to 5 drużyn. 

4. O kolejności zgłoszeń decyduje termin wpływu wpisowego na konto GOSiR w Dopiewie. 

5. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 10 osób (min. 6 zawodników na boisku + ew. max 4 rezerwowych).  

6. Zawodników obowiązuje strój sportowy w jednakowej/zbliżonej kolorystyce oraz obuwie halowe. 

7. W turnieju mogą brać udział zawodnicy nie posiadający przeciwskazań zdrowotnych do czynnego uprawiania 

sportu. 

8. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. 

9. Stwierdzenie nieprawidłowości w zgłoszeniu powoduje dyskwalifikację drużyny. 

VI. ROZGRYWKI: 

1. Mecze odbywać się będą zgodnie z przepisami PZPS. 

2. Mecze prowadzić będą sędziowie WZPS. 

3. Mecze rozgrywane będą na dwóch boiskach (przy min. 6 drużynach). 

4. Przed przystąpieniem do turnieju odbędzie się losowanie grup meczowych przyporządkowanych do boiska A  

i B (przy min. 6 drużynach). 

5. Szczegółowy harmonogram meczów i sposób punktacji setów podany zostanie przed rozpoczęciem turnieju  

i uzależniony będzie od liczby zgłoszonych zespołów. 

6. Punktacja w meczach grupowych: 

a) Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., 

b) Za przegraną drużyna otrzymuje 1 pkt., 

c) Za walkower drużyna otrzymuje 0 pkt., 
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d) O kolejności w tabeli decyduje ilość zdobytych punktów, 

e) W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydują kolejno: lepszy stosunek setów, lepszy 

stosunek małych punktów, bezpośredni wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

7. Aby mecz mógł się rozpocząć, na boisku musi znajdować się 6 zawodników z danej drużyn – w innym 

przypadku zespół przegrywa mecz walkowerem. 

8. Obowiązuje limit 6 zmian, a strefą zmian jest obszar pomiędzy linią środkową boiska i linią ataku 3 m po 

stronie danego zespołu. 

9. Zespołowi przysługuje jedna, 30-sekundowa przerwa na odpoczynek w każdym secie. 

10. W sytuacjach spornych tylko kapitan ma możliwość wyjaśniania interpretacji sędziego. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Podanie danych osobowych członków zespołów biorących udział w turnieju i wyrażenie zgody na ich 

przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu imprezy 

pod nazwą „Amatorski Turniej Siatkówki” w dniu 10 października 2021 r. w godzinach 10:00 – 16:30 na 

terenie hali sportowej GOSiR w Dopiewie. 

2. Administratorem przetwarzania danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Dopiewie, ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji turnieju, każda z 

osób biorących udział w turnieju ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.   

4. Do udziału w turnieju dopuszczona jest drużyna, która spełniła wszystkie wymogi dotyczące zgłoszenia 

zespołu oraz wniosła opłatę startową w terminie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za udział w turnieju osób chorych i 

wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki tych wypadków w czasie gry, na czas turnieju w zakresie 

ubezpieczenia NNW uczestnicy turnieju ubezpieczają się sami. 

6. Turniej odbędzie się zgodnie z obowiązującymi na dzień zawodów wytycznymi zawartymi  

w rozporządzeniach Rady Ministrów dotyczących sytuacji pandemicznej na terenie Polski, a zawodnicy będą 

musieli przestrzegać reżimu sanitarnego związanego z epidemią COVID-19. 

7. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmian w regulaminie przed, jak i w trakcie trwania turnieju. 


