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Regulamin  

„Otwartego turnieju piłki siatkowej” 

 

1. Nazwa i cel:  

„Otwarty turniej piłki siatkowej” ma charakter zawodów towarzyskich. Celem turnieju jest popularyzacja 

siatkówki w środowisku lokalnym oraz podnoszenie sprawności fizycznej.  

2. Organizator: 

Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ,,ATOL’’ Sp. z o. o.; ul. Brzozowa 7; 56-400 Oleśnica. 

3. Termin i miejsce: 

• 20.11.2022 r. (niedziela) hala sportowa OKR ,,ATOL’’ Sp. z o. o. przy ul. J. Kochanowskiego 

2 w Oleśnicy. 

• Weryfikacja zapisanych drużyn - godz. 8.30 

• Rozpoczęcie turnieju – godz. 9.00 

4. Warunki uczestnictwa – zgłoszenia: 

• Turniej jest przewidziany dla 12 drużyn (dopuszczalny udział mixtów). 

• O udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

• Drużyna składa się z minimum 6 zawodników, maksimum 12 zawodników, wpisanych  

do protokołu zawodów. Zgłoszenia drużyny należy dokonać do 15.11.2022 r. drogą mailową: 

ocavolley@gmail.com 

• Każda z drużyn zobowiązana jest do posiadania kapitana (kierownika), który będzie 

informowany przez organizatorów o przebiegu rozgrywek i sprawach organizacyjnych. 

• Warunkiem uczestnictwa w turnieju, jest opłacenie wpisowego w wysokości 150,00 zł, w kasie 

hali sportowej ATOL.  

• Zgłoszenie drużyny do rozgrywek wymaga wypełnienia karty drużyny w dniu turnieju. 

• Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 16 lat, wpisze się na listę uczestników, 

wypełni zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju oraz jest ubrana w strój i obuwie sportowe.  

• Uczestników Turnieju obowiązuje przestrzeganie regulaminu hali sportowej Oleśnickiego 
Kompleksu Rekreacyjnego Atol Sp. z o.o. w Oleśnicy. 

• Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione  w powyższych punktach  

regulaminu - odpowiedzialny jest kierownik drużyny.   

• Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

• W przypadku nie przestrzegania regulaminów, Organizator ma prawo do usunięcia zespołu, 

bądź zawodników z rozgrywek, bez stosowania innych kar przewidzianych w regulaminie. 

• W turnieju mogą brać udział tylko zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek zgodnie  

z regulaminem rozgrywek. 

• Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. 

• Tylko zgłoszeni zawodnicy mają prawo występować w barwach swojej drużyny.  

• Zawodnicy nie mogą zmieniać barw drużyny w trakcie trwania turnieju.  

• Osoby niepełnoletnie uczestniczą w turnieju tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub 

opiekuna prawnego, 

• Zawodnicy biorący udział w Turnieju nie są ubezpieczeni przez organizatora rozgrywek. Zaleca 

się ubezpieczenie NW we własnym zakresie. Organizator oraz sędziowie nie ponoszą 

odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zaistniałe 

przed, w trakcie i po zawodach. 
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• Zawodnicy podczas meczu nie mogą nosić okularów, biżuterii ani innych przedmiotów 

zagrażających ich zdrowiu oraz innych zawodników (nie dotyczy stabilizatorów i okularów. 

• posiadających atest). Stabilizatory nieatestowane będą podlegały opinii sędziów,  

czy nie zagrażają bezpieczeństwu. 

5. System rozgrywek:  

• System rozgrywek uzależniony jest od liczby zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia 12 drużyn 

rozgrywki prowadzone będą w 3 grupach po 4 drużyny w grupie.  

• Rozgrywki prowadzone będą na trzech boiskach jednocześnie.  

6. Ocena wyników – klasyfikacja:  

• Turniej rozegrany zostanie systemem „każdy z każdym” w grupach. 

• 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). 

• Kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości wygranych meczów, następnie ilości 

zdobytych punktów.  

• W przypadku uzyskania równej liczby punktów o kolejności decyduje: wynik bezpośredniego 

spotkania, lepsza różnica setów (od zdobytych odejmujemy stracone), lepszy stosunek małych 

punktów (zdobyte dzielimy przez stracone). 

• W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły, przeprowadza się 

dodatkową punktację pomocniczą, między tylko zainteresowanymi drużynami i na tej podstawie 

ustala się kolejność, w przypadku uzyskania równej liczby punktów w punktacji pomocniczej 

przez dwie lub więcej drużyn stosuje się następujące zasady: lepsza różnica setów  

(od zdobytych odejmujemy stracone), lepszy stosunek małych punktów (zdobyte dzielimy przez 

stracone). 

7.    Zasady przeprowadzania zawodów: 

• Każda drużyna powinna posiadać jednolite stroje sportowe i sportowe obuwie.  

• Każde spotkanie w ramach turnieju sędziować będą sędziowie boiskowi.  

• Organizator zapewnia obsługę sędziowska na każde spotkanie – sędzia główny prowadzi 

jednoosobowo całe spotkanie i podejmuje ostateczna decyzję w sprawach spornych. Przerwę 

na żądanie zgłasza trener, kierownik lub kapitan drużyny sędziemu głównemu odpowiednim 

gestem lub słowem.  

• W sytuacjach spornych tylko kapitan ma prawo interpretacji decyzji sędziego. 

8. Punktacja 

• Zespół wygrywający spotkanie otrzymuje za zwycięstwo: 

✓ 3 punkty meczowe (duże punkty) w przypadku wygranej 2:0 lub  

✓ 2 punkty meczowe (duże punkty) w przypadku wygranej 2:1 

• Zespół przegrywający spotkanie otrzymuje za przegraną: 

✓ 0 punktów meczowych (dużych punktów) w przypadku przegranej 0:2 lub 

✓ 1 punkt meczowy (duży punkt) w przypadku przegranej 1:2 

• W przypadku walkowera wynik meczu ustala się jako 2:0 oraz 25:0 w każdym secie. 

• Kolejność zespołów po każdej kolejce rozgrywek (tabela) ustalana jest według liczby zdobytych 

punktów meczowych. 

• W przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje: 

a) wyższy stosunek setów zdobytych do setów straconych 

b) wyższy stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych 
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• Jeżeli mimo zastosowania powyższych reguł nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej 

pozycji w tabeli decydują mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

• Drużyna ma być gotowa do gry na 10 min. przed rozpoczęciem meczu !!! 

9. Komisja do spraw dyscypliny:  

• Krzysztof Wilczyński – specjalista ds. koordynacji obiektów i usług sportowo – rekreacyjnych: 

Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ,,ATOL’’ Sp. z o.o. (organizator) 

• Michał Junik – Breyt Grytan Oleśnica (organizator) 

• Sprawy dyscyplinarne:  

W zależności od stopnia przewinienia o karze decyduje sędzia główny meczu. Wykluczenie  

z meczu – żółta + czerwona kartka. Regulamin turnieju zobowiązuje wszystkich sędziów   

do bezwzględnego karania zawodników, trenerów i osób towarzyszących drużynie za wszelkie 

objawy niesportowego zachowania. Zaistniałe sytuacje należy szczegółowo opisać w protokole 

zawodów.  

10.  Nagrody:  

• Puchar i dyplom za zajęcie miejsc od 1-4. 

11. Kary organizacyjne: 

• W przypadku przekroczenia zasad niniejszego regulaminu, w stopniu nieprzewidzianym przez 

organizatora decyzję w sprawie podejmuje Organizator, a uczestnik dostosuje się do decyzji bez 

prawa odwołania, jednakże: 

1. Za obrażenie zawodników drużyny przeciwnej lub sędziego Organizatorzy mogą ukarać 

zawodnika bądź drużynę utratą co najmniej 1 punktu. 

2. W szczególnych przypadkach, także nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, 

Organizatorzy mają prawo stosować odpowiednie kary (włącznie z dyskwalifikacją 

zawodnika lub drużyny). 

12. Inne postanowienia:  

• Organizatorzy zastrzegają, że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych  

w regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie 

ze zmianą regulaminu. 

• Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

• Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i prawnej za szkody na zdrowiu i mieniu 

zawodników biorących udział w rozgrywkach. 

• Każdy uczestnik gra w turnieju na własną odpowiedzialność. 

• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach. 

• Do turnieju nie zostaną dopuszczone osoby będące pod wpływem alkoholu. 

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

• Mecze rozgrywane są wg zasady fair-play. 

• Do interpretacji powyższego regulaminu uprawnieni są jedynie Organizatorzy. 

• Każdy zawodnik posiada obuwie sportowe do gry w hali (z płaską, nie rysującą podeszwą).  

• Na terenie hali sportowej, na którym rozgrywany jest turniej (w szczególności w szatniach) 

obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych. 

• W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za prośbą 

Organizatora ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z turnieju. 

• Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej drużynie z niniejszym 

regulaminem. 
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• Za szkody spowodowane na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada 

kapitan drużyny. 

• Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. 

• Organizator zabezpiecza boisko i piłkę do rozegrania meczu.  

• Zespoły posiadają własne piłki na rozgrzewkę.  

• Organizator zapewnia wodę, kawę, herbatę, słodkie przekąski. 

• Organizator zapewnia obsługę sędziowską.  

• Organizator zapewnia startującym w turnieju drużynom szatnię i natryski. 

• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. 

• Mecze odbywać się będą wg ustalonego terminarza.  

• Przedstawiciel danej drużyny (opiekun, trener bądź pełnoletni zawodnik) jest zobowiązany przed 

rozpoczęciem meczu swojej drużyny, czytelnie wypełnić uproszczony protokół zawodów  

(z wyłączeniem wpisywania imiona i nazwisk zawodników).  

• Koszty organizacyjne pokrywa organizator. 

• Pozostałe koszty pokrywają uczestniczące zespoły (dojazd). 

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania eventu, bądź przesunięcia jego terminu, bez 

podania przyczyny, 

• Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie Organizator – OKR ,,ATOL’’ 

Oleśnica Sp. z o. o. 

• W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator, 

• Decyzje są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

13. Wykorzystanie wizerunku:  

Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu eventu na potrzeby 

dokumentacji, promocji, relacji wydarzenia. Uczestnik eventu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację 

wizerunku w materiałach promocyjnych (telewizja, prasa, Internet, materiały reklamowe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


