
 

 

REGULAMIN II TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Z OKAZJI ROCZNICY 

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 07.11.2021 r.  

  

I. Postanowienia ogólne:  
1. Turniej ma charakter zawodów towarzyskich. Celem turnieju jest popularyzacja siatkówki w 

środowisku lokalnym oraz podnoszenie sprawności fizyznej.  
2. Organizatorami rozgrywek jest GOSIR Stare Babice wraz z UKS Siatkarz Stare Babice. 

3. Termin rozgrywek: 07.11.2021 r.  

4. Miejsce rozgrywek: Hala Sportowa GOSIR Stare Babice w Zielonkach – Parceli przy  

ul. Południowej 2B. 

 

II. System rozgrywek: 

1. W turnieju może brać udział maksymalnie 8 zespołów. 
2. W turnieju mogą brać udział zawodnicy nie posiadający przeciwskazań zdrowotnych do 

czynnego uprawiania sportu. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. 
3. Turniej toczyć się będzie w trzech fazach : 

• Faza grupowa – Zgłoszone zespoły zostaną podzielone na 2 grupy A i B (maksymalnie po 4 

zespoły w grupie). Podziału grup dokonuje organizator. Mecze w grupach będą odbywać się 
system „każdy z każdym” i będą rozgrywane do dwóch wygranych setów (do 25 pkt), a 
ewentualny tie-break do 15 pkt. Kolejność meczów rozgrywana wg tabeli Bergera. 

 

- Za zwycięstwo 2:0 lub 2:1 drużyna otrzymuje 2 pkt, a przegraną 1 pkt. Mecz oddany 

walkowerem 0 pkt. 

- O kolejności w tabeli grup decydują kolejno ilość zdobytych dużych punktów, stosunek 

setów, stosunek małych punktów, pojedynek bezpośredni 
 

• Faza pucharowa – 2 najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do fazy pucharowej i zagrają 
w systemie 1A (pierwszy zespół z grupy A): 2B (drugi zespół z grupy B) oraz 1B (pierwszy 

zespół z grupy B) : 2A (drugi zespół z grupy A). Mecze w fazie pucharowej rozgrywane będą 
do dwóch wygranych setów (do 25 pkt), a ewentualny tie-break do 15 pkt. 

• Faza medalowa – przegrane zespoły z meczów fazy pucharowej zmierzą się w meczu o 3 
miejsce zaś zespoły zwycięskie z meczów fazy pucharowej zmierzą się w meczu o 1 miejsce. 

Mecz o trzecie miejsce i finał rozgrywane będą do dwóch wygranych setów (do 25 pkt), a 

ewentualny tie-break do 15 pkt. 

 

Organizator ma prawo zmienić system turnieju w trakcie turnieju. 
 

4. Program turnieju*: 

09:30 - 9:55 Zgłoszenie potwierdzające i weryfikacja zespołów 

10:00 - 10:10 Otwarcie turnieju 

10:30 - 18:00 Mecze turniejowe 

18:00 - 18:20 Wręczenie nagród i zakończenie turnieju 

*Program może ulec zmianie 

 

III. Drużyny i zawodnicy: 
1. W turnieju może brać udział każda drużyna, która zaakceptuje niniejszy regulamin. Za 

drużynę zgłoszoną uważa się drużynę, której kapitan lub przedstawiciel, w wyznaczonych 

godzinach w dniu turnieju potwierdzi udział zespołu, przy czym osoby niepełnoletnie muszą 
załączyć do zgłoszenia zgodę rodziców. 



 

 

2. Zgłoszeni zawodnicy nie mogą być zawodnikami trenującymi i grającymi czynnie w klubie 

sportowym zgłoszonym do rozgrywek Plus Ligi, I, II PLS i LSK. Zapis nie dotyczy 

zawodników poniżej 18 roku życia. Zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat a nie ukończyli 18 
roku życia muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna na udział w 
rozgrywkach. W przypadku wątpliwości, o dopuszczeniu zawodnika decyduje organizator. 
Członkami drużyn mogą być zarówno mężczyźni jak i kobiety na zasadzie pełnej dowolności. 

3. Zawodnik składa podpis na karcie zgłoszeniowej, co jednoznaczne jest z tym, iż odpowiada 
on za swoje ubezpieczenie i akceptuje regulamin turnieju. Każdy zawodnik zobowiązany jest 
do zapoznania się z niniejszym regulaminem i programem turnieju. Nieznajomość ich nie 
będzie traktowana jako wytłumaczenie. Kapitan lub przedstawiciel zespołu podpisuje również 

regulamin turnieju. 

4. Sprawy drużyn są załatwiane z organizatorem wyłącznie przez kapitanów lub przedstawicieli 
drużyn.  

5. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW,OC na okres zawodów. Drużyny winne 
dokonać ubezpieczenia zawodników we własnym zakresie i na własny koszt. 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na trybunach.  

7. Zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie halowe.  
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu podczas turnieju, nie zastosowanie się 

do tego punkt jest jednoznaczne z wykluczeniem zespołu z turnieju bez prawa jakichkolwiek 
roszczeń.  

9. Koszty ewentualnych zniszczeń w szatniach ponosić będą zespoły do nich przydzielone. 

10. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, natomiast nie 

ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych oraz wynikających 
z tego powodu wypadków oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. Każdy 
zawodnik jest odpowiedzialny za własne ubezpieczenie NNW, OC. 

 

IV. Zasady gry: 

1. Na turnieju obowiązują oficjalne przepisy gry w piłkę siatkową PZPS, a interpretacja 

wszystkich elementów gry należy tylko i wyłącznie do sędziego głównego meczu. 
2. Aby rozpocząć mecz minimalna ilość zawodników w zespole musi wynosić sześciu. 

 

V. Nagrody: 

1. Dla najlepszych drużyny turnieju przewidziane są puchary oraz medale. 

2. Organizatorzy przewidują nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników turnieju. 

 

VI. Postanowienia końcowe: 
1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub wypadki  

losowe poniesione przez uczestników. 
2. Ubezpieczenie zawodników, posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz dojazdy na zawody 
spoczywa na zespołach uczestniczących w turnieju. 

3. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. 
4. Organizator ustala opłatę za start w turnieju na pokrycie kosztów organizacji turnieju w 

wysokości 200,00 zł od drużyny.  

5. Zgłoszenia wraz  z  wpłatami do  turnieju   przyjmowane  będą   na   adres  email: 

ukssiatkarz_starebabice@wp.pl maksymalnie do dnia 4.11.2021 r.. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
6. Potwierdzeniem  uczestnictwa  w turnieju  jest  zgłoszenie  mailowe  wraz  z  potwierdzeniem 
przelewu  wpisowego  na konto  UKS  Siatkarz  Stare  Babice  nr: 05  1750 0012  0000  0000  

4086 0487. W tytule przelewu prosimy podać nazwę drużyny oraz numer kontaktowy do 
kapitana zespołu. 

 



 

 

 

Podpis Kapitana lub Przedstawiciela drużyny 

 

......................................................... 

 

Klauzula Informacyjna - Ochrona danych osobowych ( art. 13 RODO).  

Administratorem podanych danych osobowych jest: UKS Siatkarz Stare Babice, Zielonki - 

Parcela ul. Południowa 2B, 05-082 Stare Babice. 

Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celu jakim jest 
upowszechnianie sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, prowadzenie i realizacja 
TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI 07.11.2021r., oraz w celu przyszłych działań marketingowych 
dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora. Ponadto, dane osobowe 
Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania go o przyszłych imprezach 
Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. 

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych 
jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z ustawą z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalno-sportowej. 

Zebrane dane będą przechowywane do: dane po zakończeniu imprezy zostaną zniszczone w 
sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły 
w art. 18RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20RODO), prawo 
wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów 
uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w turnieju. 

 


