
 
REGULAMIN  

„Turniej drużyn amatorskich w piłce siatkowej  

o Puchar Wójta Gminy Gołuchów” 
 

1. Cel: 

- popularyzacja piłki siatkowej w środowisku, 

- integracja mieszkańców Gminy Gołuchów oraz jej okolicy, 

- zaprezentowanie formy spędzania czasu wolnego – aktywnie, bez uzależnienia od 

nałogu, 

- popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji mieszkańców gminy Gołuchów oraz 

gmin sąsiednich 

 

2. Organizator: 

-  Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu 

 

3. Termin i miejsce: 

- mecze rozgrywane będą  25.03.2023r., o godz. 10.00 , 

- Sala sportowa w Kościelnej Wsi. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia terminarza 

oraz godzin rozgrywanych spotkań. 

 

4. Uczestnictwo: 

-         prawo startu mają mieszkańcy gminy Gołuchów oraz gmin sąsiednich, zorganizowani 

w drużynę, co najmniej 6 – osobową, plus maksymalnie 4 rezerwowych. 

Pierwszeństwo w rozgrywkach maja drużyny z Gminy Gołuchów. Maksymalna ilość 

drużyn – 8. 

 

5. System rozgrywek: 

- każdy z każdym lub w grupach, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn (w grupie 

gra każdy z każdym, zwycięzcy grup grają o miejsce pierwsze i drugie, drugie 

drużyny grają o miejsce trzecie i czwarte). 

- zawodnik, który rozegrał w danej drużynie jedno spotkanie nie może grać w innym 

zespole, 

- mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli: 

 - drużyna ma skład 5 osobowy lub mniej, 

 - drużyna nie stawi się na mecz z własnej winy, 



 - w drużynie grał nieuprawniony zawodnik, 

 o rozgrywkach i terminach rozgrywek zawiadamia Organizator. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmiany w regulaminie 

przed rozpoczęciem rozgrywek po zamknięciu listy uczestników w zależności od 

frekwencji drużyn.  

 

6. Zgłoszenia: 

 zgłoszenie drużyny można dokonać na dwa sposoby: 

a) należy dostarczyć zgłoszenie w formie pisemnej - na załączniku: zgłoszenie  

na zawody – piłka siatkowa 2023, do recepcji Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i 

Sportu ul. Leśna 1, 63-322 Gołuchów do dnia 20.03.2023r. czynnej w dni robocze w 

godzinach od 7:00 – 15:00. 

b) należy poinformować o zgłoszeniu wysyłając wypełniony załącznik: zgłoszenie na 

zawody – piłka siatkowa 2023 w formie elektronicznej na adres e mail: 

kierownik@gotis.pl do dnia 20.03.2023r.  

c) w dniu zawodów przed ich rozpoczęciem należy dostarczyć do organizatorów listę 

zawodników wraz z podpisami.  

 

-  pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje kapitan drużyny. Zabrania się dopisywania  

w trakcie trwania zawodów nowych zawodników. Ostateczną listę zatwierdza 

Organizator. Na liście należy podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

kontakty (kapitana) z organizatorem, numer telefonu komórkowego. 

 

7.      Zasady finansowania: 

- koszty przejazdu, ubezpieczenia i inne organizacyjne pokrywają zainteresowane 

drużyny, 

- koszty organizacyjne turnieju /m.in. sędzia, nagrody/ pokrywa Organizator. 

 

8.      Klasyfikacja: 

O zajętym miejscu decydują: 

- ilość zdobytych punktów ( wygrana 1 pkt. przegrana 0 pkt.) 

- przy równej ilości punktów decyduje: różnica setów - większa ilość wygranych setów, 

- przy jednakowej różnicy setów – stosunek małych punktów – zdobytych do straconych, 

- wynik bezpośredniego spotkania. 

 



9.  Drużyna liczy, co najmniej 6 graczy plus max do 4 rezerwowych. Obowiązuje strój 

sportowy. 

 

10.  Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia 

zawodów.  

 

11.  Postanowienia końcowe: 

-  organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia 

zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży, 

 w sprawach rozgrywek można kontaktować się z przedstawicielami organizatora:  

Paweł Mencel, tel. 602401433 

-    interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

Dane osobowe 

Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. 

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity  Dz. U. z  2019 r. Nr 1781) w celu umożliwienia Organizatorowi 

przeprowadzenia zawodów sportowych. Przysługuje im prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania. 

 


