
REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ NA PIASKU 
 

Turniej dla drużyn, gdzie przynajmniej trzech zawodników w drużynie jest 

mieszkańcami gminy Alwernia.  

 

 

Data i miejsce:  

 
Turniej siatkówki odbędzie się 16 czerwca 2018r. o godz. 10:00. 

Wręczenie pucharu oraz nagród – po zakończeniu turnieju. 

Boisko na terenie osiedla Chemików. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca 2018 do godziny 19:00 telefonicznie u pani 

Katarzyny Drabiec (kom. 696193336) lub Joanny Tatka (kom. 694750853), a w dniu turnieju 

od godz. 09:00 do 09:30 przy boisku na terenie osiedla Chemików. 

 

W skład drużyny wchodzi maksymalnie sześć osób: 
 

 Pięciu graczy podstawowych  

 

 W tym - co najmniej dwie kobiety 

 

 Jeden rezerwowy  

 

 Jeden zawodnik może reprezentować jeden zespół.  

 

 

Rozgrywki w dniu 16.06.2018 
 

Harmonogram rozgrywek powstanie na zasadzie losowania. W losowaniu kolejności oraz 

rywali biorą udział kapitanowie. Losowanie odbędzie się w sobotę (16.06.2018)  

o godzinie 09.45 przy boisku.  

 

Rozgrywki odbędą się: 

 w systemie pucharowym;  

 ewentualnie na zasadzie każdy z każdym, jeżeli zgłoszona ilość drużyn nie 

przekroczy liczby trzech;  

 do 2 wygranych setów, set do 15 lub 25 punktów (decyzja zapadnie w dniu 

rozgrywek, jest uzależniona od ilości zespołów); 



 wygrana drużyna musi posiadać dwa punkty przewagi. Nie ma punktu końcowego.   

W razie stanu po 1 w setach, rozgrywany jest trzeci set, który toczy się na takich 

samych zasadach, tyle że do 15 pkt. 

 w trzecim secie, po zdobyciu siedmiu kolejnych punktów, następuje zmiana stron 

boiska. Drużyny zmieniają strony i bez przerwy przystępują do dalszej gry. 

 zespoły mają po jednej przerwie na odpoczynek w secie; 

 wszystkie przerwy trwają po 60 sek. Przerwy mierzone są od momentu zejścia 

zawodników z boiska; 

 ilość zmian jest dowolna; 

 w przypadku przetrzymania piłki nad siatką przez dwóch zawodników przeciwnych 

drużyn - nie jest to błędem; 

 każde dotknięcie siatki jest błędem (z wyjątkiem przypadkowego dotknięcia siatki 

włosami); 

 nie ma błędu ustawienia zawodników i błędu rotacji. Zawodnicy mogą zajmować 

dowolne miejsce na boisku; 

 wygrywa drużyna, która wygra najwięcej meczy; 

 W przypadku zgłoszenia tylko jednej drużyny turniej nie odbędzie się. 

 

 

Wprowadza się następujące kary za niesportowe zachowanie zawodników:  

 
Za używanie niewłaściwych słów – zawodnik opuszcza boisko na 2 min. 

 

 

Organizatorzy turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia osób 

zgłaszających się do rozgrywek. 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZGODY 
 

Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez 

ORGANIZATORA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w celu organizacji turnieju, ogłoszenia wyników 

turnieju. Zawodnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników 

turnieju oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.  

 

Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku (w formie np. zdjęć i filmików na stronie 

www oraz facebooku organizatorów Dni Alwerni) jest równoznaczna z brakiem prawa do 

udziału w Turnieju. 

 



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas 

dojazdu zawodników na zawody i w czasie powrotu z nich.  

 

Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku 

zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych). 

Dodatkowo zawodnik niepoełnoletni może wziąć udział w turnieju tylko i wyłącznie po 

okazaniu zgody na udział podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego. Szablon zgody 

stanowi załącznik nr 1 do poniższego regulaminu. 

 

Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu. Przystąpienie 

zawodnika do turnieju jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji regulaminu.  

 

 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu 

oraz korekt w razie potrzeby w dniu rozpoczęcia turnieju.  

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Załącznik nr 1 

Alwernia, dnia 16 czerwca 2018r. 

 

ZGODA                              

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ................................................................................................... 

w Turnieju Piłki Siatkowej na piasku, organizowanego  w ramach obchodów Dni Gminy Alwernia 

w dniu 16.06.2018r. 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO…………………………………………………………………… 

NUMER TELEFONU RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO ………………………………………………………………….. 

 

Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

………………………………………………………………….. 


