
REGULAMIN  
Wielka-NOCNEGO Turnieju Siatkówki 

w Grodzisku Maz. 2018 
 
 

1. CEL ROZGRYWEK: 

 

Propagowanie gry w piłkę siatkową jako zdrowego stylu życia oraz alternatywnej formy spędzania czasu 

wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

2. ORGANIZATOR: 

  

Organizatorem rozgrywek jest UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SPARTA” oraz Ośrodek Sportu 

i Rekreacji Grodzisk Maz. 

  

3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK: 

  

24/25 marca 2018 r. od godziny 16.00. 

Hala Sportowa OSiR w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Westfala 3A.  

 

4. ZGŁOSZENIA I WPISOWE: 

  

- zgłoszenia przyjmowane są do 20 marca na adres ukssparta@wp.pl 

Zgłoszenie drużyny musi zawierać: 

 nazwę drużyny 

 kontakt mailowy i telefoniczny do kapitana lub trenera 

 potwierdzenie przelewu zaliczki 

- wpisowe: 200 zł od drużyny, w tym 100 zł jako bezzwrotna zaliczka (tylko drużyny, które wpłacą 

zaliczki, ale ze względu na przekroczenie limitu zgłoszeń nie załapią się do turnieju otrzymają zwrot 

zaliczek), wpłacona najpóźniej do końca zapisów, czyli do 20 marca 2018 r., płatna  na konto: 

 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SPARTA”   

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. L. Zondka 6 

NR KONTA: 14 1240 6348 1111 0000 5123 1208 (PKO SA.) 

pozostała część płatna gotówką na miejscu, w dniu turnieju. 

- ilość miejsc ograniczona do 16 drużyn, decydować będzie kolejność zgłoszeń nadsyłanych z 

potwierdzeniem przelewu wpłaty zaliczki. Drużyny, które wpłacą zaliczki, ale nie załapią się do turnieju ze 

względu na ilość zgłoszeń, otrzymają zwrot zaliczek po 26.03.2018 r. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 



16 drużyn, otwarta zostanie lista rezerwowa i jeśli jakaś drużyna zrezygnuje z udziału w turnieju i 

poinformuje nas o tym będziemy mogli zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej przesuwać z niej zespoły 

na listę turniejową, o ile nadal będą wyrażały chęć udziału.  

 

  

5. UCZESTNICTWO: 

 

- zespoły mogą składać się z max 12 zawodników. 

- w przypadku drużyn, w których składzie są niepełnoletni zawodnicy, drużyna musi posiadać 

pełnoletniego opiekuna, który poświadczy o braku przeciwwskazać zawodników niepełnoletnich do wzięcia 

udziału w turnieju 

- zawodnik / zawodniczka może grać tylko w jednej drużynie 

 

  

6. PRZEPISY GRY I KLASYFIKACJA: 

  

- w spotkaniach obowiązują przepisy PZPS  

- siatka zawieszona jest na wysokości 243 cm 

-  mecze prowadzą sędziowie 

- system rozgrywek: 

- spotkania rozgrywane są do 2 wygranych setów (sety do 25 zdobytych pkt, ewentualny 3. set tie 

break do 15 zdobytych pkt, w każdym secie muszą być zachowane minimum 2 pkt przewagi, aż do 

30. punktu <w tie breaku 20. punktu>, który będzie traktowany jako kończący bez względu na 

różnicę); 

- System rozgrywania Wielka-NOCNEGO Turnieju Siatkówki Grodzisk Maz. 2018 : 

16 drużyn, 4 grupy: A, B, C,D 

W dniu turnieju zapraszamy drużyny rozpisane na pierwsze mecze na rozgrzewkę i uregulowanie 

formalności zgłoszeniowych odpowiednio wcześniej, hala będzie dostępna dla nas około godz. 

15:30. Mecze wystartują o godz. 16:00. Przed kolejnymi meczami przysługiwać będzie 5 minut 

rozgrzewki na siatce (rozgrzewka bez piłek z boku boiska). Od ćwierćfinałów jeden z sektorów 

będzie już wolny i będzie służył jako sektor rozgrzewkowy, mecze będą rozpoczynać się 

bezpośrednio po sobie - rozgrzewka na siatce na wolnym sektorze.  

Pierwszym etapem będzie rywalizacja w grupach każdy z każdym, na trzech sektorach 

Z grup wychodzą 2 pierwsze miejsca,  

Pary ćwierćfinałowe wyłoni losowanie - 1 miejsca każdej grupy dolosują sobie przeciwników z 

pozostałych drużyn, które weszły do ćwierćfinałów z wyłączeniem drużyn ze swojej grupy.  

1. Ćwierćfinał: 1. miejsce grupy A – losowanie 

2. Ćwierćfinał: 1. miejsce grupy B – losowanie  

3. Ćwierćfinał: 1. miejsce grupy C – losowanie 

4. Ćwierćfinał: 1 miejsce grupy D - losowanie 



Zwycięzcy połączą się w pary półfinałowe w drodze losowania. Zwycięzcy półfinałów zagrają finał, a 

przegrani mecz o 3 miejsce. 

 

 

O kolejności zespołów w grupach decydują: 

1.  punkty (wygrana 2:0 = 3 pkt, wygrana 2:1 = 2 pkt, przegrana 1:2 = 1 pkt, przegrana 0:2 = 0 pkt) 

2. stosunek setów wygranych do przegranych, 

3.  wynik bezpośredniego spotkania zainteresowanych drużyn. 

 

7. NAGRODY: 

 

Za zajęcie miejsc I-III drużyny otrzymają puchary, medale i pamiątkowe koszulki. Przewidziane są też 

nagrody rzeczowe. Dla najlepszych zawodników przewidziane są wyróżnienia i statuetki.  

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE / ODWOŁANIA: 

 

- zespoły zobowiązane są do posiadania własnych piłek do rozgrzewki 

- Organizator rozgrywek zapewnia wyłącznie piłki meczowe 

- rozgrywki mają charakter rekreacyjny i amatorski, uczestnicy nie są objęci przez Organizatora 

dodatkowym ubezpieczeniem NW; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki 

i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach 

-  Organizator nie odpowiada za przedmioty zagubione podczas rozgrywek 

- Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 

jej zawodników podczas turnieju 

- Na terenie hali sportowej obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i innych używek 

- organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku zawodników utrwalonego na 

materiałach z turnieju 

- w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie oraz we wszystkich kwestiach spornych 

decydujący głos ma Organizator zawodów 

 - prawo interpretacji i zmian powyższego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi 

-  Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołów łamiących regulamin Turnieju 

 


