
REGULAMIN ZAMKNIĘTEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ 

„ZAGRAJ Z SERCEM” 

O PUCHAR WÓJTA GMINY DOPIEW0 

30.01.2022 R. 

 

I. CEL IMPREZY:  

1. Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku lokalnym.  

2. Podnoszenie sprawności fizycznej.  

3. Integracja społeczna.  

4. Rywalizacja w duchu fair play. 

II. ORGANIZATOR: 

Gmina Dopiewo – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie. 

III. MIEJSCE I TERMIN:  

1. Hala Sportowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a. 

2. 30 stycznia 2022 r. /niedziela/ 10:00 – 17:00. Zbiórka drużyn o godz. 9:30, LOSOWANIE GRUP o godz. 9.40. 

IV. ZGŁOSZENIA: 

1. W turnieju wezmą udział tylko drużyny zaproszone przez organizatora. 

2. Potwierdzenie udziału przyjmowane będzie pod adresem e-mailowym: mariusz.frackowiak@dopiewo.pl,  

a informacje dodatkowe można uzyskać pod nr. tel.: 500 580 960. 

3. Termin przyjmowania potwierdzenia udziału w turnieju - do 20 grudnia 2021 r. do godziny 16:00.   

V. UCZESTNICY: 

1. W turnieju wezmą udział zaproszone przez organizatora drużyny, które do 10 stycznia 2022 r. uregulują 

wpisowe w kwocie 150,00 zł na konto GOSiR w Dopiewo – BS P-ń: 32 9043 1012 2012 0027 5235 0002 

podając w tytule przelewu nazwą zespołu. 

2. W turnieju uczestniczyć mogą tylko drużyny amatorskie, których zawodnicy nie podlegają rejestracji  

w PZPS oraz wojewódzkich związkach w ostatnich 365 dniach. 

3. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 12 zespołów, a minimalna ilość potrzebna do rozegrania turnieju 

to 8 drużyn. 

4. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 10 osób (min. 6 zawodników na boisku + ew. max 4 rezerwowych).  

5. Zawodników obowiązuje strój sportowy w jednakowej/zbliżonej kolorystyce oraz obuwie halowe. 

6. W turnieju mogą brać udział zawodnicy nie posiadający przeciwskazań zdrowotnych do czynnego uprawiania 

sportu, których dane widnieją na Liście Zgłoszeniowej przesłanej do organizatora przez opiekuna drużyny. 

7. Przed rozpoczęciem turnieju opiekun drużyny musi przekazać organizatorowi podpisane oświadczenie  

o stanie zdrowia zawodników i członków sztabu. 

8. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. 

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas 

zawodów, jak również za rzeczy zaginione w szatni, na trybunach oraz rzeczy i sprzęt pozostawione  

w miejscach ogólnodostępnych.  

10. Stwierdzenie nieprawidłowości w zgłoszeniu powoduje dyskwalifikację drużyny. 

VI. ROZGRYWKI: 

1. Mecze odbywać się będą zgodnie z przepisami PZPS. 

2. Mecze prowadzić będą sędziowie WZPS. 

3. Mecze rozgrywane będą na dwóch boiskach. 
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4. Przed przystąpieniem do turnieju odbędzie się losowanie 2-4 grup meczowych przyporządkowanych do 

boiska A i B. 

5. Szczegółowy harmonogram meczów i sposób punktacji setów podany zostanie przed rozpoczęciem turnieju  

i uzależniony będzie od liczby zapisanych zespołów. 

6. Przerwa pomiędzy meczami na poszczególnych boiskach wynosić będzie ok. 5 min. Czas ten drużyny mogą 

wykorzystać na tzw. rozgrzewkę na siatce. Wcześniej zespoły (tylko przed swoim meczem!) mogą się 

rozgrzewać na płycie hali pomiędzy boiskami. 

7. Punktacja w meczach grupowych: 

a) Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., 

b) Za przegraną drużyna otrzymuje 1 pkt., 

c) Za walkower drużyna otrzymuje 0 pkt., 

d) O kolejności w tabeli decyduje ilość zdobytych punktów, 

e) W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydują kolejno: lepszy stosunek setów, lepszy 

stosunek małych punktów, bezpośredni wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

8. Aby mecz mógł się rozpocząć, na boisku musi znajdować się 6 zawodników z danej drużyn – w innym 

przypadku zespół przegrywa mecz walkowerem. 

9. Obowiązuje limit 6 zmian, a strefą zmian jest obszar pomiędzy linią środkową boiska i linią ataku 3 m po 

stronie danego zespołu. 

10. Zespołowi przysługuje jedna, 30-sekundowa przerwa na odpoczynek w każdym secie. 

11. W sytuacjach spornych tylko kapitan ma możliwość wyjaśniania interpretacji sędziego. 

VII. NAGRODY:  

1. Zwycięzca turnieju otrzyma Puchar Wójta Gminy Dopiewo.  
2. Drużyny z miejsc II – IV otrzymają pamiątkowe statuetki z zajętymi lokatami. 
3. Cztery pierwsze zespoły otrzymają nagrody rzeczowe. 
4. Pozostałe drużyny otrzymają pamiątkowe statuetki. 
5. Najlepszy zawodnik turnieju otrzyma statuetkę MVP.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Podanie danych osobowych członków zespołów biorących udział w turnieju i wyrażenie zgody na ich 

przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu imprezy 

pod nazwą „Zamknięty Turniej Piłki Siatkowej” w dniu 30 stycznia 2022 r. w godzinach 10:00 – 17:00 na 

terenie hali sportowej GOSiR w Dopiewie. 

2. Administratorem przetwarzania danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Dopiewie, ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji turnieju, każda  

z osób biorących udział w turnieju ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.   

4. Do udziału w turnieju dopuszczona jest drużyna, która spełniła wszystkie wymogi dotyczące zgłoszenia 

zespołu oraz wniosła opłatę startową w terminie. 

5. Osoby do 18 lat muszą posiadać zgodę rodziców na udział w turnieju. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za udział w turnieju osób chorych  

i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki tych wypadków w czasie gry, na czas turnieju w zakresie 

ubezpieczenia NNW uczestnicy turnieju ubezpieczają się sami. 

7. Turniej odbędzie się zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

8. Zawodnicy, trenerzy/opiekunowie i kierownicy drużyn ponoszą wyłączną odpowiedzialność osobistą  

i majątkową za naruszenie ww. obowiązków zawartych w akcie prawnym oraz są zobowiązani do 

przestrzegania reżimu sanitarnego związanego z epidemią COVID-19.  

9. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmian w regulaminie przed, jak i w trakcie trwania turnieju. 


