
REGULAMIN TURNIEJU  

PIŁKI SIATKOWEJ OPEN (WIOSNA) 

 
SEROCK 2013 

 

§ 1 

 
Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjum organizowany jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku z okazji 

obchodów Święta Patrona Serocka –św. Wojciecha. 

§ 2 

 
1. Turniej odbędzie się 11.05.2013 (niedziela) od godziny 17:00 w hali sportowej PZSP   

(Serock ul. Wolskiego 8).  

 

2. Organizacja i obsługa imprezy 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku 22 782 73 50, www.osir.serock.pl 

 

3. Zgłoszenia do turnieju 

Zapisy anita@osir.serock.pl , tel./fax. 22 782 73 50/508 550 028 

 

§ 3 

Uczestnictwo 

 
1. Prawo startu mają drużyny zorganizowane (min. 6 max 10 osób w drużynie) bez względu na płeć (open) 

2. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do przedstawiciela wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1). 

3. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa 

spotkanie walkowerem. 

4. Uczestnikiem turnieju mogą by jedynie osoby powyżej 16-go roku życia. 

5. Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie do turnieju pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi 

w formie pisemnej oświadczenia prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej (załącznik nr 2). 

 

§ 4 

 

Zgłoszenia 

 
1. Zgłoszenia drużyn należy dostarczyć na karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 1) do Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Serocku, ul. Pułtuska 47 

2. Pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje kapitan drużyny. 

3. Zgłoszenia na karcie zgłoszeniowej w formie pisemnej przyjmowane będą do dnia 09.05.2013 r. 

 

4. Do turnieju dopuszcza się maksymalnie 8 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń): 
1. Do 09 maja zgłaszać mogą się drużyny z trenu gminy Serock. 

2. Od 09 do 10 maja pozostałe drużyny, jeśli będą wolne miejsca. 

3. Drużyna z terenu gminy Serock to taka, której co najmniej 50%+1 stanowią zawodnicy zameldowani na 

terenie gminy Serock. 

Drużyny mają zapewnione: szatnie, natryski, nagrody, obsługę sędziowską (dwóch arbitrów z licencją PZPS, 

piłki meczowe, dwa boiska. 

 

§ 5 

 

Sposób przeprowadzenia turnieju: 

 
1. Organizator w dniu turnieju przeprowadzi losowanie na podstawie którego zespoły zostaną podzielone 

do dwóch grup „A” i „B”. 

2. W grupach zespoły rywalizują każdy z każdym, a w następnej fazie turnieju zespoły, które zajęły 1 miejsca 



w grupach walczą o 1-2 miejsce, zespoły, które zajęły 2 miejsca w grupach walczą o 3-4 miejsce . Miejsca 

5 i 6 zostaną ustalone pomiędzy drużynami, które zajęły 3 miejsca w grupie na podstawie zdobytych 

w grupach punktów, setów i małych punktów. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu gry w przypadku zgłoszenia się mniej niż 5 drużyn. 

4. Organizator zapewnia piłki meczowe oraz piłki na rozgrzewkę, wodę do picia  

5. Organizator ustala, że sędziami „stolikowymi” w turnieju będą zawodnicy z drużyn nie grających w danym 

meczu, i wyznaczeni przez Organizatora. 

 

§ 6 
 

Klasyfikacja: 

 
1. 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). 

2. O miejscu w grupie decyduje ilość punktów odpowiednio za wygraną 2 pkt za przegraną 1 pkt. 

3. W wypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje stosunek setów, a w następnej kolejności stosunek 

„małych punktów”. 

4. Mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli: drużyna nie stawi się na mecz, w drużynie grał nieuprawniony 

zawodników. 

5. Drużyny sklasyfikowane na miejscach I-III otrzymają dyplomy, medale i puchary oraz nagrody  

 

§ 7 

Zasady finansowania: 

 
1. Koszt 100zł od drużyny (wpisowe) 

2. Organizator nie pokrywa kosztów napoi i wyżywienia oraz przejazdów i pozostałych kosztów 

uczestniczących drużyn. 

 

§ 8 
 

Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, 

uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników. 

2. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt. Organizator posiada ubezpieczenie OC dla organizowanych 

imprez. 

3. Na terenie parkietu boiska obowiązuje obuwie sportowe. 

 Wszystkich uczestników turnieju bezwzględnie obowiązuje regulamin hali. 

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

 Kapitan ma prawo zgłaszania do organizatora wszelkich naruszeń regulaminu dokonanych przez innych 

uczestników turnieju. 

5. Mecze rozgrywane są wg zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania. 

6. Na terenie PZSP,  na którym rozgrywany jest turniej (w szczególności w szatniach) obowiązuje 

całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych. 

7. W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za prośbą 
organizatora 

 ma prawo weryfikacji wyniku meczu, dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek. 

8. Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS oraz ustalonymi przez Organizatora. 

9. Sprawy sporne dotyczące części sportowej rozstrzyga Sędzia Główny danego meczu. O sprawach 

organizacyjnych decyduje Organizator. 

10. Regulamin ten zostaje przekazany każdemu z kapitanów drużyn. 

11. Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej drużynie z niniejszym regulaminem. 

12. Za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada kapitan 

drużyny. 

13. Zapoznanie się z regulaminem zawodnik poświadcza wpisując się własnoręcznie na karcie zgłoszeniowej. 

14. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. 



15. W sprawach turnieju można kontaktować się z przedstawicielami Organizatora (pkt. II.2). 


