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REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ  

O PUCHAR DYREKTORA GMINNEGO  

CENTRUM KULTURY 

(11.09.2021)  

 

I.             Nazwa 

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR DYREKTORA GMINNEGO 

CENTRUM KULTURY 

 

II.           Cel turnieju 

1.     Popularyzacja siatkówki jako sposobu na aktywny wypoczynek. 

2.     Integracja entuzjastów tej dyscypliny sportu. 

3.     Zachęcenie do sportowego trybu życia młodzieży i dorosłych 

  

III.          Patronat 

Honorowy patronat nad rozgrywkami objął Dariusz Kowalczyk – Dyrektor Gminnego 

Centrum Kultury 

  

IV.         Organizator 

Gminne Centrum Kultury w Halinowie  

 

V.          Warunki uczestnictwa 

1.    Maksymalna liczba zawodników zgłoszona ostatecznie do turnieju na LIŚCIE 

ZAWODNIKÓW nie może przekraczać 4 osób. 

2. Uczestnikami rozgrywek mogą być zespoły składające się z osób pełnoletnich oraz 

niepełnoletnich posiadających pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w 

rozgrywkach. 

3.    Turniej ma charakter amatorski tzn. że jego uczestnikami mogą być zawodnicy, którzy 

nie grają lub nie są zgłoszeni do rozgrywek zawodowych organizowanych przez PZPS oraz 

okręgowe związki siatkówki. Weryfikację zawodników przeprowadza organizator i to do 

organizatora należy ostateczna decyzja prawa gry w turnieju.  

4.    Zawodnik nie może używać ubioru lub nosić jakichkolwiek przedmiotów (np. biżuteria), 

które stanowiłoby zagrożenie dla niego samego lub innego zawodnika. Ostateczna decyzja 

należy do sędziego prowadzącego zawody oraz organizatorów. 
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5.    Stwierdzenie nieprawidłowości w zgłoszeniu może powodować dyskwalifikację 

drużyny. Decyzja należy do organizatora turnieju. 

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

oraz za zawodników podczas turnieju 

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

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

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

nie mają żadnych przeciwwskazań lekarskich do gry w piłkę siatkową 

 

10.   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 

 

11. Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest zgłoszenie drużyny oraz wpłata 20 złotych 

wpisowego od każdego uczestnika zawodów. 

 

VI.         Miejsce i termin rozgrywek 

1.   Turniej odbędzie się 11.09.2021 

2.    Miejsce gry – boisko do piłki plażowej przy świetlicy wiejskiej w Michałowie  

(Michałów 72, 05-079 Michałów) 

  

VII.     Rozgrywki 

1.    System rozgrywek: rozgrywki będą prowadzone w grupie na zasadzie każdy z każdym.  

2.    Mecze będą odbywały się zgodnie z przepisami PZPS. 

3.    Skład wyjściowy drużyny to 3 osoby  

Mecze będą rozgrywane do 2 wygranych setów. Sety do 21 lub 15 jeśli organizator zdecyduje 

skrócenie setów (warunki pogodowe lub inne nieprzewidziane okoliczności). 

 

5.    PUNKTACJA: Za zwycięstwo 2:0 drużyna otrzymuje 3 pkt, a przegrana 0 pkt. 

 

6.    Za remis w setach 1:1 rozgrywany jest 3 set, drużyna wygrana 2p, drużyna przegrana 1 

punkt. 

zwycięstwo 2:0, walkower z winy przeciwnika - 3 pkt 

zwycięstwo 2:1 - 2 pkt 

porażka 1:2 – 1 pkt 

porażka 0:2 i walkower – 0 pkt 

obustronny walkower – po 0 pkt 
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7.    Miejsce w tabeli: 

       a) ilość zdobytych „dużych” punktów, 

       b) jeśli 2 lub więcej drużyn uzyskają tyle samo „dużych” punktów decyduje: 

    *  lepsza różnica wygranych setów 

    *  stosunek zdobytych „małych” punktów, 

    *  rzut monetą.  

 

 8. Każdej drużynie przysługuje „wzięcie czasu” można wykorzystać 1 „czas” na set 

9. Zmiany w drużynach można wykonywać, ale nie więcej niż 2 zmiany w trakcie 1 seta 

(organizator przewidział wyjątki w drużynach amatorskich pierwszy raz biorących udział w 

turnieju ) 

10. W przypadku sytuacji nie objętej regulaminem decyduje sędzia prowadzący spotkanie lub 

sędzia  w porozumieniu z organizatorem  

 

VIII.        Protesty i sprawy dyscyplinarne 

 

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

sędziego głównego lub Organizatora Turnieju 

2. Decyzje Organizatora dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne 
 

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

 

4. Regulamin Turnieju zobowiązuje wszystkich sędziów do bezwzględnego karania 

zawodników, trenerów i osób towarzyszących drużynie za wszelkie objawy niesportowego 

zachowania. 

 

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

- drużyna nie stawi się do zawodów; 

- 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. 

 
6. 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. 
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IX. Ustalenia organizacyjne 

 

1.    Organizator powołał zespół organizacyjny, który w jego imieniu będzie czuwał nad 

właściwą organizacją oraz przebiegiem zawodów. 

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

sędziego głównego lub Organizatora Turnieju 

3.    Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

4.     Organizator nie ubezpiecza zawodników oraz osób towarzyszących od NW na okres 

zawodów. Drużyny winne dokonać ubezpieczenia zawodników we własnym zakresie i na 

własny koszt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki. 

5.     Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w miejscach rozgrywek halowe. 

6.     Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny się poddać wcześniej badaniom lekarskim 

stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Za niewykonanie badań i wynikających z tego 

powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada na zawodników. 

7.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i konsekwencje wynikające z 

działań osób trzecich oraz uczestników rozgrywek w tym konsekwencje rękoczynów. 

8. Organizator przed i podczas meczu ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób w każdej 

drużynie. Osoba poproszona o potwierdzenie swojej tożsamości, do momentu okazania 

sędziemu lub organizatorowi dokumentu potwierdzającego tożsamość, nie może brać udziału 

w meczu. 

 9. Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku osób biorących udział w turnieju w 

celach opublikowania zdjęć z turnieju w internecie. 

10. W przypadku zmian pogodowych organizator ma prawo po konsultacji z sędzią 

zakończyć turniej. 

 

X.          Nagrody 

1.    Za zajęcie pierwszego miejsca drużyna otrzyma puchar. Każdy uczestnik zawodów 

otrzyma pamiątkowy medal.  

  

XI.         Obowiązki drużyn i zawodników 

     1.      Obowiązki drużyn: 

1.1.  Drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu; 

1.2.  Drużynę obowiązuje w miarę możliwości posiadanie jednolitych strojów  

1.3. Drużyna musi posiadać kapitana lub trenera, który jest reprezentantem w sprawach 

organizacyjnych. 

     

      



Gminne Centrum Kultury 

 

 

ul. Rynek 46/2 

05-079 Okuniew 

tel. kom. 693-038-770 

NIP 822-23-42-455 

 

mail: gck@gckgminahalinow.pl 

 

 

 

 2.    Obowiązki zawodnika:  

2.1.  Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem; 

2.2.  Każdy zawodnik ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń sędziego; 

2.3.   Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasady sportowej rywalizacji "fair play"; 

2.4.  W sytuacjach spornych tylko kapitan ma możliwość wyjaśniania interpretacji sędziego; 

2.5.    Zawodnicy muszą stosować się do postanowień zawartych w komunikatach 

organizacyjnych oraz podanych na odprawie technicznej oraz innych postanowień 

dotyczących m.in. organizacji zaplecza, szatni, miejsc wydzielonych, organizacji uroczystości 

otwarcia i zakończenia zawodów i ogłoszenia wyników. 

 

XII.       Postanowienia końcowe 

1.   W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy czytelnie wypełnić FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY wraz z imienną Listą Zawodników, nazwą drużyny, miejscowością z 

której pochodzi zespół, danymi kapitana i numerem telefonu do kontaktu i przekazać ją 

organizatorowi. 

2.  Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją przestrzegania regulaminu i 

przepisów gry w rozgrywkach organizowanych przez Organizatora. 

3.   W trakcie rozgrywek każdy mecz będzie prowadzony przez sędziego PZPS lub sędziego 

akredytowanego przez organizatora. 

4.    Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych 

związanych z organizacją i przebiegiem turnieju. 

5.   Organizator zastrzega sobie prawo wyboru drużyn uczestniczących w turnieju (decyduje 

data zgłoszenia oraz uregulowanie wszelkich formalności).zakazujemy 

6.    Wszystkie drużyny są zobowiązane do zachowania czystości, sprzątnięcia po sobie 

wszystkich śmieci oraz butelek po wodzie i innych napojach. 

7.   W sprawach nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje wyłącznie 

organizator. 

 

 


