
Zawiercie, 25 październik 2010r. 
Regulamin 

"Jesienny turniej siatkówki 4-osobowej" 
27.10.2010r. 

1. Cel Turnieju: 
− popularyzacja piłki siatkowej a szczególnie wszechstronnych umiejętności w tej dyscyplinie 
− stworzenie miłośnikom gry w piłkę siatkową możliwości sprawdzenia własnego poziomu gry 

w konfrontacji z zawodnikami innych zespołów, 
− integrację środowiska siatkarskiego, 

2. Organizatorzy: 
− Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. 
− Mirosław Stelmaszczyk / 508 247 953 / 

3. Termin i miejsce. 
27.10.2010r. godz. 18:30,  Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu ul. Moniuszki 10. 

4. Postanowienia ogólne. 
Drużyna składa się z 4 zawodników. 
Pierwsza osoba na liście jest kapitanem zespołu. 
Zgłaszane drużyny będą występować pod zgłoszoną Nazwą (proszę w miarę krótką najlepiej 
jednowyrazową max 16 znakową). Przed meczami (pierwszym i finałowymi) będzie prezentacja 
zawodników wg zapisów w formularzu. 
Mile widziane jednakowe stroje z numerami. 
Formularz zgłoszeniowy w załączeniu, proszę przesłać elektronicznie a oryginał (z podpisami zawodników) 
dostarczyć w dniu zawodów. 

5. System gier. 
− rozgrywki prowadzone będą na trzech boiskach - 8x16m, siatka wysokość 243cm z antenkami, 
− przydział boisk, zestawienie zespołów do rozgrywki, wyznaczenie kolejności drużyn w rozgrywce, 

dostarczenie protokołu rozgrywki, dokonuje ORGANIZATOR, 
− mecz sędziuje wyznaczony przez organizatora sędzia. 
− mecze finałowy i o 3 miejsce: do dwóch wygranych setów do 21 pkt. , z wymogiem dwóch pkt. 

przewagi,  
− mecze fazy eliminacyjnej : 2 sety do 11 pkt., z wymogiem dwóch pkt. przewagi pomiędzy kolejnymi 

zespołami, (Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany, ze względu na ilość uczestników), 
− w zależności od ilości zgłoszeń, zespoły do fazy finałowej zostaną wyłonione drogą eliminacji jednym 

z systemów : 
- pucharowy MIST; 
- grupowym. 

Odstępstwa od przepisów PZPS – dla siatkówki halowej (zapożyczenia z siatkówki plażowej): 
− boiska 8 x 16m bez linii środkowej i linii 3m, 
− nie ma przejścia dołem, ale błędem jest przeszkadzanie „pod siatką”, 
− gramy w układzie 2+2 w obronie - pod siatką rozgrywający i lewy przyjmujący mają prawo blokować 

oraz 1+3 w ataku - wszyscy mają prawo ataku, 
− odbicie sposobem górnym - „palcami” ograniczone tj. zabronione przyjęcie zagrywki oraz wszelkie 

przebicia jednorącz („kiwki”) i oburącz, ale wolno rozgrywać / wystawiać drugą piłkę „palcami”. 
− w sprawach spornych oraz „drugiej piłki na boisku” stosujemy powtórzenie akcji. 

7. Nagrody 
Komplety dyplomów dla zawodników drużyn z miejsc 1-3 
Dla zwycięzców tj. drużyn które zajęły miejsca I – III dyrekcja OSiR funduje karnety do wyboru na basen 
lub siłownię - szczegóły i odbiór w sekretariacie OSiR. 
Inne nagrody w zależności od możliwości Organizatorów. 

Wyniki będą ogłoszone w lokalnej prasie i na lokalnych portalach, udostępnię elektronicznie pełną 
dokumentację turnieju.  

ZAPRASZAM Opracował Mirosław Stelmaszczyk 



Zgłoszenie 

"Jesienny turniej siatkówki 4-osobowej" 
27.10.2010r. 

Nazwa drużyny  
Miasto /dzielnica  
Suma wieku / ilość zawodników  
Średnia wieku  

Dane zawodników : 
Kapitan podpis 
Imię i Nazwisko  
Miasto /dzielnica  
Rok urodzenia  
tel / Mail  
Prezentacja :  

Zawodnik 2 
Imię i Nazwisko  
Miasto /dzielnica  
Rok urodzenia  
tel / Mail  
Prezentacja :  

Zawodnik 3 
Imię i Nazwisko  
Miasto /dzielnica  
Rok urodzenia  
tel / Mail  
Prezentacja :  

Zawodnik 4 
Imię i Nazwisko  
Miasto /dzielnica  
Rok urodzenia  
tel / Mail  
Prezentacja :  

Informuję, że znam regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną 
odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb 
związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo 
wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. 


