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Regulamin dla młodzieży i dorosłych 

Amatorskiego Turnieju Piłki Siatkowej „SIATA W TRÓJCE”, który 

odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi 

nr 3 im. Karola Wojtyły przy ul. Księdza Marcina Załuskiego 57 w Kobyłce 

w dniach 06-07.10.2018 r. 
SPIS TREŚCI:  
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6. POSTANOWIENIA WSTĘPNE  

7. WARUNKI UCZESTNICTWA  

8. ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU  

9. SYSTEM ROZGRYWEK 

10. PRZEPISY GRY 

11. PUNKTACJA  

12. OCENA WYNIKÓW  

13. PROTESTY I SPRAWY DYSCYPLINARNE 

14. KOMISJA DO SPRAW DYSCYPLINY  

15. DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA  

16. NAGRODY  

17. SPRAWY KOŃCOWE  

18. ZAŁĄCZNIK NR 1  Formularz zgłoszeniowy 

19. ZAŁĄCZNIK NR 2  Oświadczenie zawodnika  

20. ZAŁĄCZNIK NR 3  Oświadczenie rodziców-opiekunów prawnych  

 

1. ORGANIZATOR: 

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola 

Wojtyły w Kobyłce 

Dane kontaktowe: 

Marcin Kur – tel: 509-176-813 

Małgorzata Rydlewska – tel: 537-004-444 

e-mail: rodzice3kobylka@gmail.com 

mailto:rodzice3kobylka@gmail.com
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2. PATRONAT  

Burmistrz Miasta Kobyłka  

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w 

Kobyłce 

3. PATRONAT MEDIALNY  

Wieści Podwarszawskie 

Życie Powiatu 

FAKTY WWL 

4. CEL ZAWODÓW 

Popularyzacja gry w piłkę siatkową wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promowanie zdrowego 

trybu życia a także aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

5.TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW 

06.10.2018 r. - godz:16:00 – Otwarcie Turnieju i mecze grupowe 

07.10.2018r – godz: 13:00 – Mecze Pucharowe, godz: 16:30 – Zakończenie Turnieju 

Hala Sportowa w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły 

w Kobyłce przy ul. Księdza Marcina Załuskiego 57 

6. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

a.  Turniej skierowany jest do miłośników, amatorów siatkówki (kobiet i mężczyzn), w wieku od 16 

roku życia. 

b.  Podczas każdego meczu na boisku musi grać minimum jedna kobieta.  

7. WARUNKI UCZESTNICTWA 

a.  Udział w turnieju jest płatny i wynosi 250,00 zł od drużyny. Wpłaty należy dokonać na konto 

bankowe Organizatora: (PEKAO S.A. 02-1240-6335-1111-0010-2778-3125 ) do dnia 01.10.2018r. 

Zebrane środki posłużą do zabezpieczenia finansowego Turnieju oraz na cele Rady Rodziców. 

b.  Drużyna składa się z minimum 6 zawodników w polu gry oraz maksymalnie 2 zawodników 

rezerwowych  wpisanych do protokołu zawodów, na boisku musi przebywać minimum jedna 

kobieta podczas całego spotkania. 

c.  Zawodnikiem drużyny nie może być czynny zawodnik ligowy od Juniora Młodszego do Seniora. 

d.  Drużyna winna mieć osobę pełnoletnią, która odpowiada za kontakt z Organizatorem oraz za 

zawodników podczas Turnieju. 

e.  Tylko zgłoszeni zawodnicy mają prawo występować w barwach swojej drużyny.  

f.  Zawodnicy nie mogą zmieniać barw swojej drużyny w trakcie trwania Turnieju.  

g.  Zawodnicy dopuszczeni do uczestnictwa w Turnieju startują na własną odpowiedzialność i nie 

mają żadnych przeciwwskazań lekarskich do gry w piłkę siatkową. 

h.  Limit wiekowy dla zawodników biorących udział w Turnieju to ukończenie 16 lat, z 

zastrzeżeniem posiadania pełnoletniego opiekuna w przypadku drużyn, w składzie których są 

niepełnoletni zawodnicy. Funkcję opiekuna podczas rozgrywania meczów sprawuje kapitan 

drużyny bądź jej trener, który ma ukończone 18 lat. 
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i.  . Opiekun, o którym mowa w pkt 5 ust. f, jest odpowiedzialny za zawodników niepełnoletnich 

drużyny, nad którą sprawuje on opiekę i odpowiada za powiadomienie prawnych opiekunów 

zawodników niepełnoletnich. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody 

rodziców-opiekunów prawnych (Załącznik nr 3), na uczestnictwo w Turnieju. 

j.  Zawodnik wpisany do protokołu meczowego Turnieju ma obowiązek posiadać dokument 

stwierdzający tożsamość i okazywać go na żądanie arbitrów spotkania lub organizatora rozgrywek. 

Kontrola dokumentu tożsamości może nastąpić do momentu podpisania przez arbitra protokołu 

spotkania.  

k.  W obiekcie, na terenie którego rozgrywany jest Turniej, obowiązuje zmiana obuwia na 

sportowe dla wszystkich wchodzących na teren hali sportowej oraz zakaz palenia tytoniu i 

spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz zakaz wstępu dla osób będących 

pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. 

 

8.ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU 

a.  Każda drużyna zobowiązana jest przedstawić zgłoszenie zawierające, nazwę drużyny, 

miejscowość, z której pochodzi zespół, dane kapitana oraz dane osoby odpowiedzialnej za drużynę 

z numerem kontaktowym, w terminie do 29.09.2018r. na adres e-mail: 

rodzice3kobylka@gmail.com 

(wydrukowane i podpisane zgłoszenia i karty będą przyjmowane przed Turniejem w wyznaczonym 

miejscu). Wraz z kartą zgłoszenia Opiekun zobowiązany jest dostarczyć listę zawodników 

zawierającą imiona, nazwiska zawodników oraz datę urodzenia. 

b.  Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania zgłoszeń. 

c.  Maksymalna liczba drużyn biorących udział w turnieju: - 8 drużyn. W przypadku zgłoszenia 

większej liczby drużyn, o udziale będzie decydował termin zgłoszenia do organizatora.  

d.  Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

9. SYSTEM ROZGRYWEK 

a.  Turniej rozgrywany na zasadzie gry o mistrzostwo. 

b.  Rozgrywki prowadzone będą w 2 grupach po 4 zespoły.  

c.  Losowanie grup/drabinki Turniejowej odbędzie się 04.10.2018r. o godz. 19.30 w miejscu 

zawodów przez Organizatora. O wynikach losowania zostaną poinformowani kapitanowie drużyn. 

d.  Drużyny, które zajmą pierwsze dwa  m-ca w swoich grupach przechodzą do półfinału gdzie 

rywalizować będą o miejsca od 1 do 4.  

e.  O klasyfikacji końcowej pozostałych drużyn, decyduje ocena wyników, o której mowa w pkt 12. 

10. PRZEPISY GRY  

a.  Mecze będą się odbywały do 2 wygranych setów, każdy set do 25 pkt.  

b.  W trakcie każdego seta drużynie przysługuje jedna 30 sekundowa przerwa na żądanie, którą 

zgłasza trener, kierownik lub kapitan drużyny sędziemu głównemu odpowiednim gestem lub 

słowem.  

c.  W czasie trwania zawodów prawo zwracania się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan 

drużyny.  

d.  Przerwa między setami trwa maksymalnie 3 minuty.  
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e.  Drużyny biorące udział w Turnieju muszą być mieszane (minimum jedna kobieta na boisku).  

f.  Mecze rozgrywane są wg zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.  

g.  Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPS. 

11. PUNKTACJA 

a. zwycięstwo 2:0 - 3 pkt 

b. zwycięstwo 2:1 - 2 pkt  

c. porażka 2:1 – 1 pkt 

d. porażka 0:2 – 0 pkt 

e. walkower – 0 pkt dla drużyny deklarującej walkower oraz 3 pkt dla drużyny deklarującej grę 

f. obustronny walkower – po 0 pkt 

12. OCENA WYNIKÓW  

a.  Kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.  

b.  W przypadku uzyskania równej liczby punktów o kolejności decyduje: 

• wynik bezpośredniego spotkania,  

• lepsza różnica setów (od zdobytych odejmujemy stracone),  

• lepszy stosunek małych punktów (zdobyte dzielimy przez stracone),  

c.  W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły, przeprowadza się 

dodatkową punktację pomocniczą, między tylko zainteresowanymi drużynami i na tej podstawie 

ustala się kolejność, w przypadku uzyskania równej liczby punktów w punktacji pomocniczej przez 

dwie lub więcej drużyn stosuje się następujące zasady:  

• lepsza różnica setów (od zdobytych odejmujemy stracone),  

• lepszy stosunek małych punktów (zdobyte dzielimy przez stracone), 

13.PROTESTY I SPRAWY DYSCYPLINARNE 

a.  W sytuacjach spornych wyłącznie kapitan drużyny ma prawo do składania protestów u sędziego 

głównego lub Organizatora Turnieju.  

b.  Decyzje Organizatora dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne.  

c.  W zależności od stopnia przewinienia o karze decyduje sędzia główny spotkania.  

d.  Wykluczenie z meczu – czerwona kartka  

e.   Regulamin Turnieju zobowiązuje wszystkich sędziów do bezwzględnego karania zawodników, 

trenerów i osób towarzyszących drużynie za wszelkie objawy niesportowego zachowania. 

Zaistniałe sytuacje należy szczegółowo opisać w protokole zawodów. 

14. KOMISJA DO SPRAW DYSCYPLINY 

a.  Sędzia główny spotkania  

b.  Sędziowie stolikowi  

c.  Przedstawiciel organizatora  

Protesty należy składać do w/w komisji. 
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15. DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA 

a.  Spotkanie zostanie zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower) w przypadku gdy: 

• drużyna nie stawi się do zawodów;  

• drużyna stawi się do rozpoczęcia ze zbyt małą liczbą zawodników;  

• drużyna wzbrania się grać pod kierunkiem wyznaczonego sędziego;   

• drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed zakończeniem spotkania; 

• w drużynie grają zawodnicy nieuprawnieni;  

• zawodnik lub zawodnicy znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

b.  Drużyna będzie wykluczona z Turnieju za:  

• nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu  

• niesportowe zachowanie przez zawodników  

c.  Dyskwalifikacja powoduje, że dotknięty nią zawodnik/drużyna lub jej członkowie nie mogą brać 

udziału w dalszej części rozgrywek.  

d.  Zachowanie zawodników i drużyn biorących udział w Turnieju jest oceniane przez sędziów i 

przedstawicieli Organizatora zawodów. W przypadku ukarania zawodnika lub drużyny 

przewinieniem dyskwalifikującym, sprawę rozpatruje przedstawiciel Organizatora Turnieju, który 

podejmuje decyzję, określając sankcję za konkretne wykroczenie. 

16. NAGRODY 

a.  Puchary dla drużyn I,II,III miejsce 

b.  Medale dla wszystkich zawodników 

c.  Dyplomy dla drużyn 

17. SPRAWY KOŃCOWE 

a.  Każda drużyna jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania powyższego Regulaminu.  

b.  Kapitan lub opiekun jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i Organizatorem.  

c.  Każdy zawodnik posiada obuwie sportowe do gry na Sali gimnastycznej (z płaską, nie rysującą 

podeszwą).  

d.  Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone 

przez jej zawodników, kibiców, osoby towarzyszące podczas Turnieju.  

e.  Organizator zabezpiecza boisko i piłkę do rozegrania meczu.  

f.  Zespoły posiadają własne piłki do rozgrzewki.  

g.  Organizator zabezpiecza sędziów.  

h.  Organizator zabezpiecza wodę.  

i.  Organizator zabezpiecza opiekę medyczną.  

j.   Organizator zabezpiecza szatnię dla zawodników.  

k.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i prawnej z tytułu wypadków, utraty zdrowia 

(urazy i kontuzje) lub utraty życia oraz zagubienia, uszkodzenia, kradzieży mienia zawodników 

powstałe w czasie trwania Turnieju.  

l.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i prawnej z tytułu indywidualnego 

ubezpieczenia zawodników od utraty zdrowia (urazy i kontuzje) lub utraty życia oraz zagubienia, 

uszkodzenia kradzieży mienia zawodników powstałe w czasie trwania Turnieju.  
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m.  Organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w Turnieju.  

n.  Mecze odbywać się będą wg ustalonego terminarza, który zostanie rozpisany po losowaniu 

grup . 

o.  Zawodnicy i ich opiekunowie wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie 

wizerunku, nazwiska, zdjęć z Turnieju, w dowolnej formie i we wszystkich mediach na świecie teraz 

i w przyszłości.  

p.  Organizator ma prawo do dyskwalifikacji z turnieju zawodnika lub całego zespołu w przypadku 

niesportowego zachowania lub stwierdzenia złamania, któregokolwiek z punktów niniejszego 

Regulaminu.  

q.  Zgłoszenie zespołu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez zawodnika/drużynę z 

regulaminem Turnieju.  

r.  Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego 

regulaminu.  

s.  W przypadku braku wpłaty w terminie do 01.10.2018r, o której mowa w pkt. 7a, Organizator 

zastrzega sobie prawo do wykluczenia drużyny z Turnieju. 

t.  W przypadku dyskwalifikacji lub wykluczenia na podstawie pkt. 15, Organizator nie zwróci 

płatności, o której mowa w pkt. 7a. 

u.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji 

regulaminu i zasad gry.  

v.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turnieju bez podania przyczyny 

w.  W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.  

x.  Turniej nie ma charakteru imprezy masowej. 

y.  Za organizację w/w turnieju odpowiedzialni są: 

 - Marcin Kur - Przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr. 3 w Kobyłce; 

 

 

 

           PATRONAT        ORGANIZATOR 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ „SIATA W TRÓJCE” 

06 - 07.10.2018 r. Kobyłka 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

NAZWA DRUŻYNY  

MIEJSCOWOŚĆ POCHODZENIA DRUŻYNY  

E-MAIL DRUŻYNY DO KORESPONDENCJI  

 

L.p. IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA / ZAWODNICZKI DATA URODZENIA (dd.mm.rr) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

KAPITAN DRUŻYNY: 

 

Opiekun - osoba odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem i Sędziami. 

Imię ........................................................................ 

Nazwisko……………………………………………………………….  

Numer telefonu …………………………………………………...  

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Turnieju oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych na potrzeby realizacji Turnieju Piłki Siatkowej „SIATA W TRÓJCE” w tym także partnerów oraz firm 

współpracujących przy jego realizacji oraz innych projektów organizowanych przez Radę Rodziców działającą przy 

Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły przy ul. Księdza Marcina Załuskiego 

57 w Kobyłce (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ustaw nr. 133 poz. 883 

 

 

…………………………………………………………………………………………………  

                                                                                                                                           (data i czytelny podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

 

Oświadczenie zawodnika 

 

 

 

Ja ……………………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na uczestnictwo w Turnieju Piłki Siatkowej 

„SIATA W TRÓJCE”, który odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola 

Wojtyły przy ul. Księdza Marcina Załuskiego 57 w Kobyłce w dniu 07.10.2018 r.  

Wyrażam również zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie wizerunku, nazwiska, zdjęć z moim udziałem 

wykonanych podczas Turnieju, w dowolnej formie i we wszystkich mediach na świecie teraz i w przyszłości. 

Oświadczam, iż nie posiadam żadnych przeciwwskazań lekarskich do gry w piłkę siatkową.  

Oświadczam również, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Turnieju oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych na potrzeby realizacji Turnieju w tym także partnerów oraz firm współpracujących przy jego 

realizacji oraz innych projektów organizowanych przez Radę Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej z 

Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły przy ul. Księdza Marcina Załuskiego 57 w Kobyłce SP 3 w (zgodnie z 

Ustawą z dn. 29.08.97roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ustaw nr. 133 poz. 883)  

 

 

…….…………………………………………………………….…..  

                                                                                          (data i czytelny podpis zawodnika)       
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ZAŁĄCZNIK NR 3   

 

Oświadczenie rodziców-opiekunów prawnych 

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/ mojej córki: ……………………….…………………………………… w Turnieju Piłki 

Siatkowej „SIATA W TRÓJCE”, który odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. 

Karola Wojtyły przy ul. Księdza Marcina Załuskiego 57 w Kobyłce w dniu 07.10.2018 r.  

Wyrażam również zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie wizerunku, nazwiska, zdjęć dziecka z Turnieju, 

w dowolnej formie i we wszystkich mediach na świecie teraz i w przyszłości. Oświadczam, iż dziecko nie posiada 

żadnych przeciwwskazań lekarskich do gry w piłkę siatkową.  

Oświadczam również, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Turnieju oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka na potrzeby realizacji Turnieju w tym także partnerów oraz firm współpracujących przy jego 

realizacji oraz innych projektów organizowanych przez Radę Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej z 

Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły przy ul. Księdza Marcina Załuskiego 57 w Kobyłce (zgodnie z Ustawą z 

dn. 29.08.97roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ustaw nr. 133 poz. 883)  

 

Telefon kontaktowy do opiekuna …………………………………………………….…………..…  

……….……………………………………………………………….…..  

               (data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 


