
 

REGULAMIN WOJCIECHOWEGO  

TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ OPEN 

14.05.2017r. 
 

 

I. Cel: 

 Popularyzacja gry w piłkę siatkową. 

 Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

 Popularyzacja sportowej rywalizacji w duchu „Fair Play”. 

 Obchody święta patrona Serocka – św. Wojciecha – na sportowo. 

 Obchody 600 –lecia nadania praw miejskich Serockowi 

 

II. Organizator 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku 

 

III. Termin i miejsce: 

 Hala Sportowa PZSP w Serocku, ul. Wolskiego 8 

 14.05.2017 r. (niedziela) g 14:30 

 Losowanie kolejności rozgrywania meczów g. 14:15 

 

IV. Uczestnictwo: 

 Prawo startu mają drużyny zorganizowane (max 10 osób w drużynie) bez względu na 

płeć. 

 Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do organizatora wypełnionej karty zgłoszeniowej  

          zapoznanie się i podpisanie regulaminu. (załącznik nr 1) 

 Zawodnik występujący w spotkaniu z jedną drużyną reprezentuje ją do końca turnieju. 

 Uczestnikiem turnieju mogą być osoby pełnoletnie, organizator może dopuścić osoby 

niepełnoletnie (od 16 lat) pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi w formie pisemnej  

oświadczenia - zgody prawnego opiekuna na udział w zawodach osoby niepełnoletniej 

          (załącznik nr 2). 

 Zawodników obowiązują stroje sportowe w możliwie jednolitych barwach. 

 

V. Zgłoszenia: 

 Zgłoszenia drużyn należy dostarczyć na karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 1) do Ośrodka  

Sportu i Rekreacji w Serocku, ul. Pułtuska 47 lub na adres e-mail:         

rekreacja@osir.serock.pl 

 Pisemnego zgłoszenia drużyny dokonuje kapitan drużyny. 

 Do turnieju dopuszcza się maksymalnie 6 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń): 

 W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które podpisały się indywidualnie na 

karcie zgłoszeniowej. 

 

VI. Sposób przeprowadzenia turnieju: 

 Organizator przeprowadzi losowanie na podstawie, którego zespoły zostaną podzielone 

          do dwóch grup „A” i „B” – po 3 drużyny w grupie.  

 W grupach zespoły rywalizują w systemie każdy z każdym. 

 Z każdej grupy awansują do dalszych rozgrywek dwie drużyny, które metodą „na krzyż”  



rozegrają mecze półfinałowe. Przegrani tych spotkań rozegrają mecz o 3 miejsce a    

wygrani mecz finałowy. 

 O kolejności miejsc w grupie decydują: uzyskane punkty, w przypadku równej liczby 

punktów meczowych o wyższym miejscu w tabeli decyduje: a) lepszy (wyższy) stosunek 

setów zdobytych do straconych, b) lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych 

do małych punktów straconych. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych w ust. 1 i 2 

nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decydują wyniki meczów 

pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 
 Mecze w  fazie grupowej będą punktowane w następujący sposób: 

3 pkt - wygrana 2-0, 

          2 pkt - wygrana 2-1,  

1 pkt - przegrany1-2,  

0 pkt - przegrany 0-2 

 Mecze będą się odbywały do 2 wygranych setów, każdy set do 25 pkt (pod warunkiem 

uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), a w przypadku remisu 1:1  

rozegrany zostanie tie-break do 15 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej    

przewagi przez jeden z zespołów). 

 Mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli: drużyna nie stawi się na mecz lub w 

drużynie grał nieuprawniony zawodnik. 

 Organizator zapewnia piłki meczowe oraz piłki na rozgrzewkę. 

 W przypadku mniejszej ilości drużyn spotkania zostaną rozegrane systemem każdy z 

każdym. 

 

VII. Nagrody: 

 Na zakończenie turnieju drużyny zostaną nagrodzone pucharami oraz drobnymi 

nagrodami rzeczowymi 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz  

nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży   oraz  

pozostawienia rzeczy osobistych w miejscach ogólnodostępnych. 

 Na terenie boiska i szatni obowiązuje zmienne obuwie sportowe oraz przestrzeganie 

          regulaminu hali. 

 Na terenie hali PZSP, na którym rozgrywany jest turniej obowiązuje całkowity zakaz  

          spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych. 

 Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem. Kapitan 

ma prawo zgłaszania do organizatora wszelkich naruszeń regulaminu dokonanych przez 

innych uczestników turnieju. 

 Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników swojej drużyny z 

niniejszym regulaminem. 

 Każdy zawodnik poświadcza znajomość i akceptację regulaminu oraz oświadcza, że nie 

posiada żadnych przeciwskazań zdrowotnych i w powyższych rozgrywkach bierze udział 

na własną odpowiedzialność podpisując się własnoręcznie na karcie zgłoszeniowej, którą  

          dostarcza kapitan do organizatora. 

 Organizator zapewnia uczestnikom drobny poczęstunek (kawa, herbata, słodycze). 

 

 W przypadku nie przestrzegania regulaminów lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub  



wspólnie z organizatorem ma prawo weryfikacji wyniku meczu, dyskwalifikacji     

zawodnika lub drużyny z rozgrywek. 

 Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS oraz ustalonymi przez 

organizatora. 

 Sprawy sporne dotyczące części sportowej rozstrzyga Sędzia Główny turnieju. O 

sprawach innych decyduje organizator. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oraz ostatecznej interpretacji niniejszego  

          regulaminu. 

 W sprawach turnieju można kontaktować się z przedstawicielami organizatora: 

 

Anita Szydlik 

tel.: 508 550 028 lub e-mail: rekreacja@osir.serock.pl 


