
 

 

REGULAMIN I AMATORSKIEGO TURNIEJU SIATKÓWKI 18.03.2022 

 
 

I. ORGANIZATOR: 
Organizatorem turnieju jest OSiR Świebodzice Sp. z o.o. 
 

II. CEL ROZGRYWEK: 
Popularyzacja siatkówki wśród społeczeństwa oraz integracja amatorów tej dyscypliny w 
mieście. 
 

III. MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWANYCH SPOTKAŃ: 
Hala widowiskowo-sportowa OSiR Świebodzice Sp. z o.o.  
Rozpoczęcie turnieju 18 grudnia o godzinie 10:00. 
 
Harmonogram rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn 
Zgłoszenia drużyn należy przesłać do 16.12 na adres marketing@osir.swiebodzice.pl lub pod 
nr tel. 575 404 621 
 

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWEK – UCZESTNICY: 

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest wpłacenie wpisowego w wysokości 150 zł od 
drużyny w dniu turnieju (jeżeli zespół chce otrzymać fakturę, wpisowe należy przelać na nr 
konta - 07 1600 1462 1030 5692 1000 0002, w tytule należy wpisać – wpisowe za udział w 
turnieju siatkówki + numer NIP podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura). 

ORGANIZATOR ROZGRYWEK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ I CYWILNEJ W 
ZAKRESIE PONIESIONYCH SZKÓD NA ZDROWIU I MIENIU BIORĄCYCH UDZIAŁ W 
ROZGRYWKACH ZAWODNIKÓW. 

 
V. USTALENIA ORGANIZACYJNE: 

 
Organizator zapewnia startującym drużynom w ramach wpisowego obsługę sędziowską. 
Organizator zapewnia startującym w turnieju drużynom szatnię. 
Organizator zwraca się z prośba o pozostawienie szatni i natrysków w stanie należytego 
porządku. 
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. 
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych. 
W turnieju może wystąpić maksymalnie 15 zespołów.  



 

 

 
 

VI. OBOWIĄZKI DRUŻUN: 
 

Drużyna może liczyć max 12 osób 
Lista zgłoszenia obowiązuje do końca trwania rozgrywek bez możliwości dokonywania zmian. 
Zawodnik może występować tylko w jednym zespole. 
Zawodnicy zobowiązani są do posiadania stroju sportowego oraz obuwia sportowego. 
 
 

VII. PRZEPISY GRY: 
Drużyny mogą składać się z 6 do maksymalnie 12 zawodników/zawodniczek (możliwy mix). 
Spotkania będą rozgrywane zgodnie z przepisami gry w siatkówkę zatwierdzonymi przez 
PZPS. 
Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. 
Set trzeci w przypadku remisu rozgrywany będzie do 15 punktów 
Każdej drużynie przysługuje 2 przerwy na żądanie w każdym secie (nie ma żadnych innych 
przerw w setach). 
Przerwa między setami trwa max 3 minuty. 
Zmiany zgodnie z przepisami PZPS ( 6 zmian powrotnych w jednym secie). 
W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada fair – play. 
 
 
 

VIII. PUNKTACJA: 
 
Za wygrany mecz w stosunku  2 : 0   3 punkty 
Za wygrany mecz w stosunku  2 : 1   2 punkty 
Za przegrany mecz w stosunku  1 : 2  1 punkt 
Za przegrany mecz w stosunku  0 : 2   0 punktów 
O kolejności miejsc w turnieju decyduje: 

• Łączna ilość zdobytych punktów 

• Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do straconych 

• Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do straconych 

• Bezpośredni pojedynek 
 
W SYTUACJACH NIE OBJĘTYCH REGULAMINEM DECYZJA JEST W RĘKACH ORGANIZATORÓW 
TURNIEJU. 
 

 


