
REGULAMIN I SOŁECKIEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ                                                                                                                    

O PUCHAR WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE 

1. Organizatorzy: Wójt Gminy Sędziejowice, Stowarzyszenie Sędziejowice na Plus, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach. 
2. Cel : 
 - popularyzacja siatkówki 
 - zachęcenie do aktywnego wypoczynku 
 - wyłonienie najlepszej drużyny turnieju 
 - promowanie zdrowego trybu życia 
            - integracja sołectwa 
3. Miejsce: Sędziejowice – sala sportowa przy ZSO Nr 1 w Sędziejowicach 
4. Termin: 19 września 2020 r. 
5. Uczestnictwo: 
 - w turnieju mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia, osoby od 16 roku 
życia mogą brać udział za zgodą rodzica;  

- w turnieju mogą brać udział osoby stale zamieszkujące gminę Sędziejowice; 
- uczestnikami turnieju mogą być wyłącznie amatorzy; 
- każda drużyna musi posiadać swoją nazwę; 

 - zgłoszenia drużyn przyjmowane będą osobiście w Urzędzie Gminy Sędziejowice                             
ul. Wieluńska 6, pokój nr 16 lub mailowo na adres profilaktyka@gminasedziejowice.pl                                                
do dnia 15 września 2020. 
Dodatkowo w wiadomości e-mail należy podać imię, nazwisko oraz nr telefonu zgłaszającego 
drużynę. 
  
6. Wstęp wolny 
7. Postanowienia regulaminowe: 
 a) System rozgrywania meczy jest zależny od ilości drużyn biorących udział w turnieju                    
i zostanie ustalony po konsultacji z sędzią głównym i kapitanami drużyn przed rozpoczęciem 
zawodów. 
 b) każdy zespół ma prawo do jednej przerwy na odpoczynek w każdym secie. 
 c) przerwa miedzy setami trwa 1 minutę. 
 d) Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów (każdy do 25 pkt.), w razie 
konieczności rozgrywany jest trzeci set (do 15 pkt.) 
 e) W czasie trwania zawodów prawo zwracania się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan 
drużyny. 
 f) Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie. 
 g) Drużyna winna mieć jednego kapitana, który odpowiada za kontakt z organizatorem oraz 
za zawodników podczas turnieju. 
 h) Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych przeciwwskazań 
lekarskich. 
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 i) Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPS. 
8. Nagrody – nagrody rzeczowe i dyplomy 
9. Postanowienia końcowe: 
 a) Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem zgłoszenia do imprezy i podania 
wyników do ogólnej wiadomości zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych 
Osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) 
 b) Akceptując regulamin każdy Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz 
wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez 
prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych a także w celach marketingowych 
Organizatora oraz sponsorów. 
 c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 
nieszczęśliwych wypadków, a także za rzeczy zagubione podczas turnieju oraz pozostawione na 
obiekcie sportowym. 
 d) W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni w wyznaczonym terminie 
na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora. 

e) Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną 
dopuszczeni do rozgrywek.   

 f) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz ostatecznej interpretacji 
regulaminu i zasad gry. 
 g)  Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator oraz Sędzia Główny w dniu                      
i na miejscu stwierdza brak możliwości rozegrania turnieju. 
 h)  Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do uczestnictwa drużyn spoza gminy w turnieju piłki 
siatkowej.


