
REGULAMIN 

Amatorskiego Turnieju piłki siatkowej „Kocham Cię Polsko 2022” 

  

1. Cel i informacje ogólne 

1.1. Celem imprezy jest organizacja czasu wolnego dla osób dorosłych poprzez upowszechnianie piłki 
siatkowej. 

1.2. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu jak również koordynowanie rozgrywek leży   
w gestii Organizatora, którym jest Stowarzyszenie Żuraw.  

 

2. Miejsce i termin 

2.1. Turniej odbędzie się w dniu 12.11.2022 o godzinie 10:00 na hali sportowej Pozytywnej Szkoły 
Podstawowej im. Arkadiusza Rybickiego, na ul. Azaliowej 18 w Gdańsku - Kokoszkach. 

2.2. Mecze będą odbywać się wg ustalonego terminarza, a Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 
w ustalonych harmonogramie. 

 

3. Uczestnicy 

3.1. Turniej przeznaczony jest dla 8 drużyn męskich. 

3.2. W turnieju mogą występować osoby, które ukończyły 18 lat. 

3.3. W skład zespołu może wchodzić min. sześcioro, zaś max. ośmioro zawodników. 

3.4. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. 

3.5. Drużyna powinna mieć jednego kapitana, który odpowiada za kontakt z Organizatorem oraz 
zawodników podczas Turnieju.  

3.6. Każdy zespół musi posiadać swoją nazwę. 

3.7. Warunkiem przystąpienia drużyny do rozgrywek jest zgłoszenie (które powinno zawierać: nazwę 
drużyny, listę zawodników uprawnionych do gry oraz numer telefonu kontaktowego do kapitana 
drużyny) oraz uregulowanie wpisowego na konto bankowe Organizatora w wysokości 250 zł                         
od drużyny. O kolejności zgłoszeń decyduje termin wpływu zgłoszenia. W przypadku braku wpłaty 
wpisowego w terminie 3 dni od zgłoszenia, zgłoszenie uznaje się za nieważne. 

Dane do przelewu: 

Odbiorca: Stowarzyszenie "Żuraw Gdańsk”  
Tytuł przelewu: „Nazwa drużyny” 
Numer konta: PL57 1140 2004 0000 3302 7949 0819 
 

Dane kontaktowe do Organizatora: 

E-mail: biuro@zurawgdansk.pl 

Nr kom.: 609 803 451 / Jakub Witkowski 

 

 

mailto:biuro@zurawgdansk.pl


4. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:  

- udział w turnieju; 

- prowadzenie meczów przez sędziów z licencją PZPS; 

- zabezpieczenie medyczne; 

- nagrody dla zwycięskich drużyn – voucher do wykorzystania w sklepie Exclusive Sport 
(http://www.exclusivesport.pl/)  na odzież marki COLO. Za miejsce pierwsze – 1200 zł, za drugie – 900 
zł, za trzecie – 600 zł. 

 

5. Program Turnieju 

- 08:30 – 09:50 – otwarcie szatni; 

- 09:50 – 10:00 – otwarcie Turnieju oraz losowanie grup i drabinki turniejowej; rozgrzewka; 

- 10:30 – 18:30 – mecze turniejowe; 

- 18:30 – 19:00 – wręczenie nagród i zakończenie Turnieju. 

 

6. Zasady gry 

6.1. Rywalizacja sportowa będzie odbywała się na dwóch boiskach jednocześnie. 

6.2. Drużyna winna być gotowa do gry na 10 minut przed rozpoczęciem swojego meczu. Przed 
rozpoczęciem rozgrywek kapitan dostarcza zgłoszenie drużyny z podpisami wszystkich zawodników.  

6.3. W przypadku zgłoszenia ośmiu drużyn, zostaną one podzielone po równo na dwie grupy A i B.  

6.4. Dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która odbędzie się na 
zasadzie – (pierwsza drużyna grupy A zagra z drugą drużyną z grupy B oraz pierwsza drużyna grupy B 
zagra z drugą drużyną z grupy A). Zwycięscy tych meczów zagrają w finale, przegrani w meczu o trzecie 
miejsce. 

6.5. Mecze będą rozgrywane w systemie „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów (do 25 punktów). 
W przypadku remisu – o zwycięstwie zdecyduje tie-break (do 15 punktów). 

6.6. Za wygraną 2:0 drużyna otrzymuje 3 punkty, a za przegraną 0 punktów. 

6.7. Za zwycięstwo 2:1 drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegraną 1:2 1 punkt. 

6.8. O kolejności w tabeli zdecydują kolejno: zdobyte punkty, różnica wygranych i przegranych setów, 
większa ilość wygranych setów, lepszy stosunek małych punktów, pojedynek bezpośredni. 

6.9. W trakcie każdego seta drużynie przysługuje jedna 30 sekundowa przerwa na życzenie. 

6.10. Przerwa pomiędzy setami trwa maksymalnie 3 minuty. 

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

6.12. W Turnieju obowiązują przepisy gry w siatkówkę wydane przez Polski Związek Piłki Siatkowej. 

 

 

 



7. Postanowienia końcowe 

7.1. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i prawnej za szkody na zdrowiu i mieniu 
zawodników biorących udział w rozgrywkach. 

7.3. Organizator nie ubezpiecza zawodników. 

7.4. Każdy uczestnik gra w turnieju na własną odpowiedzialność. 

7.5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach. 

7.6. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną 
dopuszczeni do rozgrywek. 

7.7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.  

7.8. Dopuszczalna jest gra tylko w miękkim obuwiu, które nie pozostawi śladów na nawierzchni hali 
sportowej. 

7.9. Zgłaszając uczestnictwo w zawodach zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada 
przeciwwskazań́ medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego oraz 
startuje na własną odpowiedzialność́. 

7.10. Zgłaszając uczestnictwo w zawodach uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność́ cywilną  
i prawną za wszystkie szkody przez siebie spowodowane. 

7.11. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają̨ się̨ prawa dochodzenia prawnego lub 
zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców, w razie wypadku lub szkody związanej                        
z zawodami. 

7.12. Uczestnicy przyjmują̨ do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić́ żadnych roszczeń́      
w stosunku do organizatora.  

7.13. Uczestnicy przyjmują̨ do wiadomości, że należy przestrzegać́ zarządzeń́ organizatora oraz 
warunków regulaminu.  

7.14. Uczestnicy zgadzają̨ się̨ z warunkami uczestnictwa i zgłaszają̨ dobrowolnie swoje uczestnictwo   
w ww. zawodach.  

7.15. Zgłaszając uczestnictwo w zawodach zawodnik oświadcza, że zdjęcia, nagrania filmowe oraz 
wywiady ze swoją osobą, a także wyniki ze swoimi danymi osobowymi mogą̨ być́ wykorzystane przez 
organizatora, a także prasę̨, portale internetowe, radio i telewizję.  

7.16. Zgłaszając uczestnictwo w zawodach zawodnik oświadcza, że swoim podpisem zapewnia, że 
zapoznał się̨ ze wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgadnie 
z prawdą.  

 

 

 

 

 


