
 
 
 

UCSIR VOLLEYBALL – AMATORSKI TURNIEJ SIATKÓWKI 
REGULAMIN 

I. ORGANIZATOR 
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji 

 
II. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU: 

• 26 LISTOPADA 2022 r. START - godzina 9.00; 

• Hala sportowa HAWAJSKA, ul. Dereniowa 48. 
 
III. ZGŁOSZENIA I WPISOWE 

1. Zgłoszenia pisemne (karta zgłoszeniowa w załączniku) należy przesłać do dnia 23.11.2022 r. do godziny 14.00 
na adres imprezy@ucsir.pl. 

2. Wpisowe – 200 zł od drużyny, należy uiścić przelewem na konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.,  
38 1030 1508 0000 0005 5083 9008 do dnia 23.11.2022 r. do godziny 14.00 (do tej godziny wpisowe musi 
zostać zaksięgowane na rachunku bankowym UCSiR, chyba, że do tej godziny zostanie przesłane 
potwierdzenie dokonania płatności) – w tytule przelewu należy wpisać nazwę drużyny i turnieju. 

3. Liczba drużyn ograniczona – maksymalnie 16, decyduje kolejność zgłoszeń. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji drużyny w przypadku nie wpłacenia wpisowego lub 

podania w karcie zgłoszeniowej danych niezgodnych z prawdą. 
5. W przypadku opłacenia wpisowego przez drużynę i nie pojawienia się w dniu turnieju Organizator nie zwraca 

wpisowego. 
6. Losowanie grup odbędzie się dnia 23.11.2022 r. po zakończeniu zapisów. 
7. Wyniki losowania oraz godziny startu kolejnych grup zostaną rozesłane na adres mailowy podany przez 

kapitana drużyny w kartach zgłoszeniowych. 
 
IV.  NAGRODY: 

1. Za zajęcie miejsc I-III drużyny otrzymają: pamiątkowe puchary, medale. Dodatkowo najlepsza drużyna otrzyma 
Voucher o wartości 800 zł do restauracji.  

2. Podczas turnieju wybrany zostanie najlepszy zawodnik i zawodniczka turnieju, którzy otrzymają statuetkę oraz 
dyplom. 

 
V. UCZESTNICTWO: 

1. Zespoły składają się z max. 10 zawodników, w tym przynajmniej jedna kobieta (może występować jako 
zawodnik libero). 

2. W rozgrywkach wykluczony jest udział zawodników mających licencje PZPS na sezon 2022/23  zgłoszonych  
do rozgrywek III, II, I ligi oraz Plus Ligi i Tauron Ligi. 

3. Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny. Każdy biorący w nim udział czyni to na własną 
odpowiedzialność i składa oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju. Jest to  
warunek uczestnictwa w turnieju. 

4. Drużyna powinna posiadać: swoją nazwę, kapitana, telefon i adres kontaktowy. 
5. W przypadku drużyn, w których składzie są niepełnoletni zawodnicy, drużyna musi posiadać pełnoletniego 

opiekuna. Organizator wymaga pisemnego oświadczenia rodzica lub pełnoletniego opiekuna prawnego o 
zgodzie na udział w turnieju niepełnoletnich zawodników, oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych tych 
zawodników do udziału w turnieju. Jest to warunek uczestnictwa w turnieju. 

6. Zawodnik może grać w barwach tylko jednej drużyny. 
 
VI. PRZEPISY DOTYCZĄCE GRY: 

1. Zespoły występują w składach sześcioosobowych z tym, że na boisku musi przebywać cały czas kobieta 
(może występować jako zawodnik libero). 

2. Zawodnicy muszą występować w jednolitych strojach sportowych oraz sportowym obuwiu do gry w 
siatkówkę. 
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3. W trakcie trwania spotkania zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu 
innych graczy, zwłaszcza biżuterii i zegarków. 

4. W czasie rozgrywek obowiązują przepisy gry w piłkę siatkową PZPS z niżej wymienionymi wyjątkami: 
    SYSTEM ROZGRYWEK: 

• I FAZA GRUPOWA „system każdy z każdym” 
 (2 WYGRANE SETY DO 21 PKT, TIEBREAK DO 15 – z przewagą 2 PKT), 

• II FAZA FINAŁOWA system pucharowy  
   (2 WYGRANE SETY DO 21 PKT, TIEBREAK DO 15 – z przewagą 2 PKT). 

5. W przypadku równej liczby punktów decyduje stosunek setów wygranych do przegranych, w następnej 
kolejności korzystniejszy bilans małych punktów ze wszystkich rozegranych meczów. 

6. Do dalszej fazy rozgrywek przechodzą 2 drużyny z każdej grupy. 
7. Siatka zawieszona jest na wysokości 243 cm. 
8. Mecze rozgrywek prowadzą uprawnieni sędziowie PZPS, wyznaczeni przez Organizatora. 
9. Gra w okularach odbywa się wyłącznie  na własną odpowiedzialność. 
10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych. 

 
 
VII. DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA: 

Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower) w przypadku gdy: 

• drużyna z własnej winy nie stawiła się do rozgrywek lub spóźni się więcej niż 
5 minut, 

• drużyna nie chce  grać pod kierunkiem wyznaczonego sędziego, 

• drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed zakończeniem spotkania –w tym przypadku 
drużynie przeciwnej dopisuje się punkty potrzebne do wygrania seta, 

• w drużynie grają zawodnicy nieuprawnieni oraz zawodnicy wskazani w pkt V ust.2 

• w drużynie nie będzie kobiety, 

• drużyna nie będzie liczyć 6 zawodników. 
 

VIII. PROTESTY I ODWOŁANIA: 
Wszystkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym 
podpisem osoby składającej protest. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończeniu spotkania 
po uprzednim poinformowaniu arbitra o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania. Protesty i 
odwołania rozpatruje niezwłocznie sędzia główny wraz z Organizatorem. 

 

 
IX. UWAGI KOŃCOWE: 

1. Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy, osoby towarzyszące drużynie zobowiązani są 
do przestrzegania postanowień regulaminu zawodów oraz regulaminu hali sportowej „Hawajska”. 

2. Zawodnicy biorący udział w turnieju ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone 
podczas turnieju. 

3. Kapitan drużyny może wypożyczyć piłkę należącą do UCSiR po podpisaniu stosownego oświadczenia. 
4. Przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem przez osobę odpowiedzialną za drużynę (kapitan 

drużyny) zgodnie z formularzem zgłoszeniowym do turnieju. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia  

w trakcie trwania rozgrywek z zastrzeżeniem pkt XI. 
6. Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa Organizator. 
7. Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia turnieju do innego obiektu.  

 
X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA: 

1. Organizator w porozumieniu z sędzią głównym turnieju zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji 
wszelkich kwestii spornych związanych z organizacją i przebiegiem turnieju. 

2. Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie go bez zgody właściciela jest 
zabronione. 

 
 
 



XI. INFORMACJE DODATKOWE 
W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Przedmioty wartościowe należy zdeponować w 
depozycie znajdującym się w holu kasowym.  
Do przedmiotów wartościowych zalicza się w szczególności: 

• pieniądze krajowe, których łączna wartość jest znaczna, 
• pieniądze zagraniczne i złote monety, 
• kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie, 
• zagraniczne papiery wartościowe, 
• krajowe papiery wartościowe, 

• aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, laptopy inne przedmioty, których wartość 
przekracza 200 zł, 

• przedmioty mające wartość naukową, 
• biżuteria, wyroby jubilerskie, 
• przedmioty dające możliwość korzystania z przedmiotów wartościowych,  

(np. kluczyki).                      
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru poza depozytem w trakcie 
trwania turnieju. 
 

XII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
   Administratorem jest Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 

122, adres e-mail: sekretariat@ucsir.pl tel. 22-334-62-12, reprezentowany przez Dyrektora. Administrator powołał 
Inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych ze swoimi danymi osobowymi można się skontaktować 
listownie (na adres Administratora) z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” bądź mailowo ochrona.danych@ucsir.pl 
Jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska , wizerunku, nazwy miejscowości 
zawarte w formularzu zgłoszenia i oświadczeniu do „UCSiR VOLLEYBALL”, wyłącznie w celu przeprowadzenia i 
organizacji imprezy.  
Podanie przez rodziców/opiekunów przedmiotowych danych osobowych uczestnika oraz własnych jest konieczne w 
celu udziału w „UCSiR VOLLEYBALL” 

Każda osoba zgłaszająca dziecko do udziału w zawodach ma prawo do dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest 
to konieczne.  

Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie 
są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym 
dostępem. 

W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania. 
Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci 
fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 
ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www UCSiR lub 
przekazywane mediom.  

Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a 
zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy 
miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub 
przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Zgoda jest dobrowolna i może zostać 
wycofana w każdym czasie po przez złożenie stosownego oświadczenia mailowego na adres wskazany powyżej bądź 
pisemnie w siedzibie organizatora. 

 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                    Organizator 
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