
Regulamin Amatorskiego Turnieju Siatkówki 

1.Cel zawodów: 

• Popularyzacja piłki siatkowej.  

• Aktywne spędzanie czasu wolnego. 

• Propagowanie zdrowego tryby życia. 

2.Organizator i Partner :  

• Organizatorem Turnieju jest Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o.  

• Partnerem Turnieju jest Lokalna Grupa Działania Dolina Samy 

3. Termin : 

• Sobota - 03.09.2022   

• Otwarcie Turnieju godzina 11:00 

• Start rozgrywek 11:15. 

4.Miejsce:  

• Hala Widowisko-Sportowa "Wacław, ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły. 

5.Zgłoszenia: 

• Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres b.weglewski@csszamotuly.pl 

wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego oraz nazwą zespołu 

• Termin zgłoszeń do 22.08.2022 lub do wyczerpania limitu 12 miejsc  

• O kolejności zgłoszeń decyduje zaksięgowanie wpłaty na koncie organizatora.  

• W dniu turnieju należy dostarczyć imienne listy uczestników do Biura Zawodów, 

wzór listy uczestników – załącznik nr 1 do Regulaminu 

6.Warunki uczestnictwa:  

• W zawodach mogą wziąć udział drużyny damskie, męskie lub mieszane bez 

podziału na kategorie.  

• W zawodach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.  

• Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia uczestniczą pod opiekę osoby 

pełnoletniej i zobowiązane są posiadać pisemną zgodę rodziców. 

• Każda drużyna musi posiadać listę imienną   

• Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,  

• W trakcie turnieju uczestników obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków 

odurzających.  

 

 



 

7. Wpisowe:  

• Wpisowe 250,00 zł od drużyny płatne przelewem na konto Centrum Sportu 

Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sportowa 6, 64-500 

Szamotuły BS Duszniki 57 9072 0002 2099 0007 9729 0001 z dopiskiem Amatorski 

Turniej Siatkówki oraz nazwą zespołu 

• Faktura VAT – w przypadku chęci otrzymania FV wraz z potwierdzeniem 

płatności prosimy o poinformowanie o tym fakcie oraz przesłaniu danych drogą 

mailową 

8.Rozgrywki 

• W Turnieju może wziąć udział maksymalnie 12 zespołów 

• Zespoły zostaną podzielone na trzy czterozespołowe grupy 

• Mecze rozgrywane są do dwóch zwycięskich setów, do 20 pkt bez przewag 

• Mecze grupowe odbywają się systemem każdy z każdym 

• O awansie decydują kolejno duże punkty, sety, małe punkty, bezpośredni 

pojedynek. 

• Awans do półfinałów uzyskają zwycięzcy grup oraz najlepszy zespół z drugiego 

miejsca we wszystkich grupach. Pozostałe zespoły kończą swój udział w turnieju. 

• W turnieju obowiązują przepisy PZPS, - w sprawach spornych decyduje sędzia 

główny.  

• Zawodnicy zobowiązani są do posiadania stroju i obuwia sportowego 

• Organizator zapewnia 1 piłkę do rozgrzewki na zespół 

• Każdy zawodnik powinien posiadać dowód tożsamości, by mógł go okazać na 

prośbę Organizatora. 

• W sytuacjach spornych wyłącznie kapitan ma prawo do składania protestów  

u sędziego lub Organizatora Turnieju. 

• Decyzje Organizatora dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne. 

9. Nagrody:  

• Dla 3 najlepszych zespołów przewidziane są puchary oraz drobne nagrody 

rzeczowe 

• Pozostałe zespoły otrzymają dyplomy pamiątkowe. 

10. Uwagi końcowe 

• Uczestnicy potwierdzają, iż w Turnieju uczestniczą na własną odpowiedzialność  

i ponoszą związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Turnieju 

wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 

wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 

śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i w przypadku takiego 

zdarzenia nie będą w związku z tym składali żadnych roszczeń w stosunku  

do organizatora. 

• Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o celach marketingowych i statystycznych.  



• Uczestnicy wyrażają zgodę na udostepnienie swojego wizerunku w celach 

marketingowych Spółki CS Szamotuły. 

• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni 

• Organizator zapewnia opiekę medyczną – ratownik medyczny podczas całego 

Turnieju 

• Organizator zapewnia wodę dla każdego zespołu 

• Organizator zapewnia 6 szatni – 1 szatnia dla dwóch zespołów 

• Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego 

regulaminu 

• Organizator zastrzega sobie wprowadzenie zmian w Regulaminie. 

• W przypadku złamania Regulaminu Organizator może wykluczyć zawodnika lub 

zespół z rozgrywek bez zwrotu opłaty startowej. 

• Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

• Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminy imprezy w 

przypadku wprowadzenia Rozporządzeń uniemożliwiających przeprowadzenie 

Turnieju zgodnie z przepisami prawa. 

 

Kontakt w sprawie Amatorskiego Turnieju Siatkówki  

 

Bartosz Węglewski – Manager Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. 

E-mail: b.weglewski@csszamotuly.pl 

Telefon: +48 794 566 588 
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Zał. Nr 1 do Regulaminu  

Amatorskiego Turnieju Siatkówki 

 

 
NAZWA ZESPOŁU  

 
 
 

 

L.p. Imię i Nazwisko Data urodzenia 
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KAPITAN ZESPOŁU  
 

 


