
XI Gminny Festiwal 
 Piłki Siatkowej 

Regulamin 
1.  Cel: 

 popularyzacja siatkówki,  
 propagowanie aktywnego trybu spędzania wolnego czasu, 
 integracja środowiska lokalnego 

 
2.   Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie 
3.   Miejsce:  Hala Sportowa MOSiR ul. Bandurskiego 1A 
4.   Termin:  22.10.2016r.  godz. 16:00 –  20:00 
    
5.   Uczestnictwo: 

 w rozgrywkach bierze udział 6 drużyn  bez względu na wiek i płeć,  

 każdy zespół składa się z  minimum 7 zawodników, 

 w turnieju biorą udział wyłącznie przedstawiciele sołectw i dzielnicy Kamionka, 
będący mieszkańcami Gminy Mikołów oraz reprezentacja Mikołowa 

 kapitan drużyny oraz Burmistrz/Sołtys/Przewodniczący składają oświadczenie, że 
zawodnicy ich drużyn są mieszkańcami miasta/sołectwa/dzielnicy zameldowanymi na 
stałe. 

 w przypadku zgłoszenia protestu związanego z zameldowaniem, zawodnik może być 
poproszony o pokazanie dokumentu stwierdzającego stałe zamieszkanie                         
w mieście/sołectwie/dzielnicy. 

 zawodnik nie może być zgłoszony w rozgrywkach ligowych organizowanych przez 
PZPŚ lub musi mieć min. 3 lata karencji. 

 zgłoszenia do turnieju przyjmuje Organizator w siedzibie przy ul. Konstytucji 3 Maja 
31 w Mikołowie lub fax. 32 779 76 03 wew. 27 w terminie: do 19 października 2016  
 

6.    System rozgrywek: 

 drużyny będą rozgrywać mecze systemem „każdy z każdym” 

 w przypadku mniejszej ilości zespołów o systemie rozgrywek kapitanowie zostaną 
poinformowani przed rozpoczęciem turnieju 

  
7.    Postanowienia regulaminowe: 

 wszystkie mecze w turnieju  rozgrywane są: 

−  do dwóch wygranych setów, 

−  każdy set rozgrywany jest systemem zapisu ciągłego (każda zagrywka to  punkt), 

−  set rozgrywany jest do 20 punktów z koniecznością uzyskania 

    dwóch punktów przewagi bez punktu granicznego, 

-   istnieje możliwość skrócenia rozgrywanego seta w przypadku wydłużenia się turnieju, 

− set decydujący rozgrywany jest do 15 punktów z konieczności uzyskania dwóch           

 punktów przewagi bez punktu granicznego. 

 każdy zespół ma prawo do jednej przerwy na odpoczynek w każdym secie. 



 przerwa między setami trwa 1 minutę. 

 turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZPS  
 każda drużyna ma prawo zgłosić protest, który zostanie rozpatrzony przez 

organizatora, kapitanów zespołów oraz sędziów przy czym ostateczną decyzję 

podejmuje organizator. 

 w przypadku naruszenia regulaminu, drużyna która tego dokonała zostaje 

zdyskwalifikowana a jej wszystkie mecze zweryfikowane jako walkower 2:0 

 o wyższym miejscu w tabeli decydują: zdobyte punkty, różnica między setami, 

większa liczba zdobytych setów, bezpośredni pojedynek, małe punkty, w przypadku 

gdyby wszystkie rozwiązanie nie przyniosły rozstrzygnięcia rozegrany zostanie 

dodatkowy set do 25 punktów 

 8.   Nagrody: 

  I-III miejsce puchary i dyplomy  

9. Obowiązki zawodnika 

 Zawodnicy (zawodnik), którzy zachowują się w sposób chamski, obelżywy w stosunku 

do organizatora turnieju, innych zawodników czy komisji sędziowskiej – ZOSTAJĄ 

WYKLUCZENI,  

 Zawodnicy niepełnoletni powinni przedłożyć u organizatora pisemną zgodę      
rodziców lub opiekunów, 

 Bezwzględne przestrzeganie powyższego regulaminu. 

 Uczestnicy muszą zachowywać się uprzejmie i z szacunkiem, zgodnie z zasadami FAIR 
PLAY, nie tylko w stosunku do sędziów, ale również do przeciwników, członków 
swojego zespołu i widzów. 

10.    Postanowienia końcowe: 
 Wszystkich uczestników imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów 

obowiązujących na terenie obiektu i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim 
ustaleniom w nim zawartym. 

 Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (MOSiR w Mikołowie) celem zgłoszenia 
do imprezy i podania wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 
roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)." 

 Akceptując regulamin każdy Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun)  wyraża 
zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi 
osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach 
internetowych a także  w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. 

 Opiekun dziecka może cofnąć tę zgodę – cofnięcie tej zgody jest skuteczne wobec 
organizatora z chwilą doręczenia stosownego oświadczenia 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 
nieszczęśliwych wypadków a także rzeczy pozostawionych na obiekcie sportowym. 

 Zgłoszenie do imprezy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

 W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu zgłoszeniowym 
oraz posiadające wypełnione oświadczenie udziału w imprezie przygotowane przez 
organizatora  

 Obowiązuje strój i obuwie sportowe. 

 Organizator zapewnia obsadę sędziowską w turnieju, 
 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji wszystkich kwestii spornych, 
 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie 

 



Mikołów, …………..2016r. 

Formularz zgłoszeniowy 

XI Gminny Festiwal Piłki Siatkowej 

 
 

…………………………………………………………………………………………… 
nazwa drużyny 

 
 

 
L.p. Imię i nazwisko 

1  

2  
3  
4  

5  
6  
7  
8  

9  
10  
11  
12  

 
Zgłoszenie się do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 
Kapitan drużyny dostarcza oświadczenia udziału w imprezie podpisane przez uczestnika                     
lub prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich 

Zgłoszeni zawodnicy są mieszkańcami zameldowanymi na stałe  

   

 

 

…...….………………………………….     …...….…………………………………. 
Kapitan drużyny             Burmistrz/Sołtys/Przewodniczący 



Data……………………………… 

OŚWIADCZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE  

XI Gminny Festiwal Piłki Siatkowej 

w dniu 22.10.2016r. 

Imię i nazwisko Data urodzenia 

  

1. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem i w pełni go akceptuję. 
2. Wyrażam zgodę na udział dziecka w imprezie organizowanej w dniu 22.10.2016r przez Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechniania wizerunku przez 

organizatora w celach promocyjnych i dokumentujących imprezę* 
4. Oświadczam o braku przeciwwskazań zdrowotnych moich/dziecka do udziału w imprezie 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków                    

oraz za rzeczy pozostawione na obiekcie. 
6. Podpis uczestnika lub w przypadku osób niepełnoletnich prawnego opiekuna 
 

*Opiekun może cofnąć tę zgodę - cofnięcie tej zgody jest skuteczne wobec Organizatora   z chwilą 
doręczenia Organizatorowi stosownego oświadczenia. 
 

……………………………     …………..………………………………. 
podpis uczestnika      podpis prawnego opiekuna 
 

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

Data……………………………… 

OŚWIADCZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE  

XI Gminny Festiwal Piłki Siatkowej 

w dniu 22.10.2016r. 

Imię i nazwisko Data urodzenia 

  

1. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem i w pełni go akceptuję. 
2. Wyrażam zgodę na udział dziecka w imprezie organizowanej w dniu 22.10.2016r przez Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechniania wizerunku przez 

organizatora w celach promocyjnych i dokumentujących imprezę* 
4. Oświadczam o braku przeciwwskazań zdrowotnych moich/dziecka do udziału w imprezie 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków                    

oraz za rzeczy pozostawione na obiekcie. 
6. Podpis uczestnika lub w przypadku osób niepełnoletnich prawnego opiekuna 
 

*Opiekun może cofnąć tę zgodę - cofnięcie tej zgody jest skuteczne wobec Organizatora   z chwilą 
doręczenia Organizatorowi stosownego oświadczenia. 

 
……………………………     …………..………………………………. 
podpis uczestnika      podpis prawnego opiekuna 


