
REGULAMIN VIII TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ DRUŻYN MIESZANYCH  
O PUCHAR WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE 

  

I. Nazwa 
 

VIII Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy Poświetne 

  

II. Cel turnieju 
 

1. Zbiórka pieniędzy na rzecz rodziny poszkodowanej w pożarze. 
2. Popularyzacja siatkówki jako sposobu na aktywny wypoczynek. 

3. Integracja entuzjastów tej dyscypliny sportu w Gminie Poświętne. 
4. Zachęcenie do aktywnego trybu życia młodzieży i dorosłych. 

  

III. Patronat 
 

Honorowy patronat nad rozgrywkami - Wójt Gminy Poświętne Pan Sylwester Niźnik  

  

IV. Organizator 
 

1. Wójt Gminy Poświętne,  

2. GKRPA Przy Urzędzie Gminy Poświętne, 
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem, 

4. Rada Rodziców przy ZSP w Poświętnem. 
 

 

V. Warunki uczestnictwa 
 

1. Turniej skierowany jest główne do mieszkańców Gminy Poświętne od lat 15 
(mieszkańcy zameldowani lub stale zamieszkujący na terenie naszej gminy oraz 
osoby pracujące na terenie gminy Poświętne).  

2. Podstawą uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie drużyny z oznaczonym składem, 
miejscem zamieszkania. 

3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przestawić zgodę rodziców lub prawnych 
opiekunów zezwalającą na udział w rozgrywkach. 

4. Osoby dorosłe winny podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do udziału w turnieju. 

5. Kapitanem drużyny musi być osoba pełnoletnia. Osoba ta jest odpowiedzialna za 
dostarczenie organizatorom formularza zgłoszeniowego oraz zgód i oświadczeń 
zawodników. Kapitan reprezentuje drużynę w sprawach organizacyjnych oraz 
wyjaśnia wszelkie sprawy sporne podczas rozgrywek. 

6. Każda drużyna musi posiadać swoją nazwę (nazwa + miejscowość, którą 
reprezentuje lub nazwa instytucji, którą się reprezentuje). 

7. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu 
i przepisów gry w turnieju.   

8. Drużyny zobowiązane są do uiszczenia wpisowego min. 160 zł na cel 
charytatywny, z przeznaczeniem na rzecz rodziny poszkodowanej w pożarze. 

 
VI. Uczestnicy 
 

1. Maksymalna liczba zawodników w drużynie zgłoszona ostatecznie do rozgrywek na 
LIŚCIE ZAWODNIKÓW nie może przekraczać 8 osób. 

2. Turniej ma charakter amatorski, tzn. że jego uczestnikami mogą być zawodnicy, 
którzy nie grają, nie grali i nie są zgłoszeni do rozgrywek zawodowych 
organizowanych przez PZPS oraz okręgowe związki siatkówki. 



3. W trakcie rozgrywek zawodnik nie może posiadać rzeczy, które mogą stanowić 
potencjalne zagrożenie dla niego samego lub innych osób. W razie wątpliwości 
ostateczną decyzję o dopuszczeniu zawodnika do gry podejmuje sędzia 
prowadzący zawody. 

4. Stwierdzenie nieprawidłowości w zgłoszeniu powoduje dyskwalifikację drużyny. 

  
VII. Miejsce i termin 
 

Turniej odbędzie się 06.03.2022r. w sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Poświętnem. 

 

VIII. Rozgrywki 
 

1. System rozgrywek, w zależności od ilości drużyn (max 10 drużyn), zostanie 
ustalony do dnia 04.03.2022r. i przesłany do wiadomości kapitanów drużyn. 

2. Mecze będą odbywały się zgodnie z przepisami PZPS. 

3. Skład wyjściowy drużyny to 6 osób. W sytuacjach kryzysowych drużyn (np. 
kontuzje lub zdarzenia losowe), dopuszcza się warunkowo skład wyjściowy 5 osób 
po konsultacjach i za zgodą kapitanów innych drużyn. 

4. Wszystkie mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 15 pkt, 
ewentualny time-break do 15 pkt. 

5. W przypadku wyniku 2:0 zwycięska drużyna otrzymuje 3 pkt, zaś przegrana 0 pkt. 
W przypadku wyniku 2:1 zwycięska drużyna otrzymuje 2 pkt, zaś przegrana 1 pkt. 

6. O kolejności w tabeli decydują: 

 

• suma zdobytych punktów 

• stosunek wygranych setów 

• większa liczba wygranych setów 

• stosunek zdobytych punktów w setach 

• większa liczba zdobytych punktów w setach 

• wynik bezpośredniego spotkania 

  

IX. Ustalenia organizacyjne 
 

1. Organizator powołał zespół organizacyjny, który w jego imieniu będzie czuwał nad 
właściwą organizacją oraz przebiegiem zawodów. 

2. Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

3. Organizator nie ubezpiecza zawodników oraz osób towarzyszących od NW na okres 
zawodów. Drużyny winne dokonać ubezpieczenia zawodników we własnym 
zakresie i na własny koszt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne wypadki. 

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na trybunach. 

5. Zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie halowe. 

6. Każda drużyna winna zapewnić sobie piłki (podpisane) do rozgrzewki. 
7. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny się poddać wcześniej badaniom 

lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Za niewykonanie badań i 
wynikających z tego powodu wypadki oraz konsekwencje prawne 
odpowiedzialność spada na zawodników. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i konsekwencje wynikające z 
działań osób trzecich oraz uczestników rozgrywek w tym konsekwencje 
rękoczynów. 

9. Organizator przed i podczas meczu ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób w 
każdej drużynie. Osoba poproszona o potwierdzenie swojej tożsamości, do 



momentu okazania sędziemu lub organizatorowi dokumentu potwierdzającego 
tożsamość, nie może brać udziału w meczu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych i 
wizerunku zawodników grających w rozgrywkach dla celów marketingowych oraz 
przetwarzania danych osobowych graczy na potrzeby tych rozgrywek (zgodnie z 
ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz.883) 

  

  

X. Nagrody 
 

1. Puchary i medale dla trzech najlepszych drużyn. 

2. Pamiątkowe dyplomy dla każdego uczestnika turnieju. 
  
  
XI. Obowiązki drużyn i zawodników 
 

1. Obowiązki drużyn: 
 

1.1.  Drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

1.2.  Drużynę obowiązuje posiadanie jednolitych strojów i obuwie sportowe. 

1.3. Drużyna musi posiadać kapitana, który jest reprezentantem w sprawach 
organizacyjnych. 
 
     

2. Obowiązki zawodnika:  
 

2.1.  Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

2.2. Każdy zawodnik ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń 
sędziego. 
2.3.   Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad sportowej rywalizacji "fair 
play". 
2.4.  W sytuacjach spornych tylko kapitan ma możliwość wyjaśniania interpretacji 
sędziego. 
2.5.    Zawodnicy muszą stosować się do postanowień zawartych w komunikatach 
organizacyjnych oraz podanych na odprawie technicznej oraz innych postanowień 
dotyczących m.in. organizacji zaplecza, szatni, trybun, miejsc wydzielonych, organizacji 
uroczystości otwarcia i zakończenia zawodów i ogłoszenia wyników. 

  
  
XII. Postanowienia końcowe 
 

1. W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy czytelnie wypełnić FORMULARZ 
ZGŁOSZENIOWY wraz z imienną Listą Zawodników i przekazać do organizatorów. 

2. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dokonanie pełnej wpłaty wpisowego 
minimum 160zł. 

3. Termin składania zgłoszeń do turnieju to 01.03.2022r. (wtorek) do godz. 
18:00 do sekretariatu Urzędu Gminy Poświętne osobiście lub mailowo 
sekretariat@ugposwietne.pl. Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność 
zgłoszeń. 

4. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją przestrzegania 
regulaminu i przepisów gry w rozgrywkach organizowanych przez Organizatora. 

5. W trakcie rozgrywek każdy mecz będzie prowadzony przez sędziego/sędziów 
akredytowanych przez organizatora. 

mailto:sekretariat@ugposwietne.pl


6. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii 
spornych związanych z organizacją i przebiegiem turnieju. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru drużyn uczestniczących w turnieju. 

8. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na boisku i wokół niego osób 
niezgłoszonych do rozgrywek. Wszyscy znajomi, rodzina oraz inni kibice mogą w 
czasie turnieju przebywać wyłącznie na trybunach lub łączniku. 

9. Wszystkie drużyny są zobowiązane do zachowania czystości, sprzątnięcia po sobie 
wszystkich śmieci. 

10. W sprawach nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje wyłącznie 
organizator. 

  

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 
 

512 221 230 – Bartłomiej Kurek 
604 893 945 – Zbigniew Żołek  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularz zgłoszeniowy do VIII Turnieju 

Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych  

o Puchar Wójta Gminy Poświętne 

 

Nazwa drużyny  

Pochodzenie drużyny  

Imię i nazwisko 

kapitana drużyny 
 

Telefon kontaktowy do 

kapitana drużyny 
 

 

Lp. Imię i nazwisko 

zawodnika 

Data 

urodzenia 

Miejsce 

zamieszkania 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję siebie 

oraz drużynę do jego przestrzega. 

 

……….…………………… 
Czytelny podpis kapitana drużyny 



 
.....................................................  ............................        Dnia  ........................... 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawego               miejscowość  

                         

.......................................................................................... 
adres zamieszkania dziecka, nr tel. do kontaktu z rodzicem 

 

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 

         Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................... 

w VIII Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy Poświętne, 

który odbędzie się 06 marca 2022r. na sali gimnastycznej w ZSP w Poświętnem. 

 Oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych dyskwalifikujących 

moje dziecko z udziału w wymienionym turniej, a także wyrażam zgodę na udzielenie 

w nagłych wypadkach pomocy przed medycznej mojemu dziecku oraz poddanie go 

zabiegom medycznym ratującym jego życie lub zdrowia. 

 Oświadczam także, że zapoznałem/am się z regulaminem  turnieju 

zamieszczonym na stornie internetowej www.gminaposwietne.pl 

 

 

                                                                 .........................................................  
                                                                   Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

.....................................................  ............................        Dnia  ........................... 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawego               miejscowość  

                         

.......................................................................................... 
adres zamieszkania dziecka, nr tel. do kontaktu z rodzicem 

 

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 

         Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................... 

w VIII Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy Poświętne, 

który odbędzie się 06 marca 2022r. na sali gimnastycznej w ZSP w Poświętnem. 

 Oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych dyskwalifikujących 

moje dziecko z udziału w wymienionym turniej, a także wyrażam zgodę na udzielenie 

w nagłych wypadkach pomocy przed medycznej mojemu dziecku oraz poddanie go 

zabiegom medycznym ratującym jego życie lub zdrowia. 

 Oświadczam także, że zapoznałem/am się z regulaminem  turnieju 

zamieszczonym na stornie internetowej www.gminaposwietne.pl 

 

 

 

                                                                 .........................................................  
                                                                   Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

http://www.gminaposwietne.pl/
http://www.gminaposwietne.pl/


Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa  

w VIII Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy 

Poświętne 

 

Ja.................................................................................................... 

       (imię i nazwisko) 

oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w VIII 

Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy Poświętne, który 

odbędzie się 06 marca 2022r. na sali gimnastycznej w ZSP w Poświętnem. Ponadto, 

jest mi znany regulamin turnieju, który jest umieszczony na stronie internetowej 

www.gminaposwietne.pl 

  

 

  Czytelny podpis ......................................................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa  

w VIII Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy 

Poświętne 

 

Ja.................................................................................................... 

       (imię i nazwisko) 

oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w VIII 

Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy Poświętne, który 

odbędzie się 06 marca 2022r. na sali gimnastycznej w ZSP w Poświętnem. Ponadto, 

jest mi znany regulamin turnieju, który jest umieszczony na stronie internetowej 

www.gminaposwietne.pl 

  

 

  Czytelny podpis ......................................................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa  

w VIII Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy 

Poświętne 

 

Ja.................................................................................................... 

       (imię i nazwisko) 

oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w VIII 

Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy Poświętne, który 

odbędzie się 06 marca 2022r. na sali gimnastycznej w ZSP w Poświętnem. Ponadto, 

jest mi znany regulamin turnieju, który jest umieszczony na stronie internetowej 

www.gminaposwietne.pl 

  

 

  Czytelny podpis ......................................................... 

 

 


