
VI Niepodległościowy Turniej Siatkówki 

o Puchar Wójta Gminy Leśna Podlaska 

 

REGULAMIN 

 
Wstęp 

 

Piąta edycja Siatkarskiego Turnieju Niepodległościowego o Puchar Wójta Gminy Leśna Podlaska zostanie rozegrana  

10 listopada 2019 roku – w przeddzień Święta Niepodległości. W tym roku przewidziane są rozgrywki w jednej kategorii – 

dla wszystkich. Turniej wyłoni najlepszą parę zespołów, które spotykają się w meczu finałowym, o honorowy Puchar Wójta 

Gminy Leśna Podlaska. 

 
I. Organizator 
 

1. Organizatorem zawodów jest Gmina Leśna Podlaska  

2. Zawody organizowane są pod honorowym patronatem Wójta Gminy Leśna Podlaska – Pawła Kazimierskiego. 

  

II. Termin i miejsce turnieju 
 

1. Turniej odbędzie się 10 listopada 2019 roku. 

2. Rozpoczęcie turnieju nastąpi o godz. 11:11. 

3. Miejscem rozgrywek będzie hala sportowa przy Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej, ul. Bialska 25. 

4. Forma rozgrywek zostanie dostosowana do liczby zgłoszonych drużyn. Ostateczny system rozgrywek zostanie ogłoszony 

przed rozpoczęciem turnieju. 

5. Uczestnicy turnieju mają obowiązek stosować się do zaleceń Organizatorów. 

6. Rozgrywki prowadzone będą w duchu gry fair-play. 

7. Wstęp na zawody oraz udział są bezpłatne. 

8. Hala sportowa, w której zostanie rozegrany turniej, jest naszym dobrem wspólnym, apeluje się o zachowanie czystości  

i porządku na jej terenie. Radykalne naruszenie tego punktu przez uczestnika, może być podstawą do dyskwalifikacji jego 

drużyny z rozgrywek. 

  

III. Uczestnictwo 
  

1. W zawodach biorą udział drużyny składające się z minimum 5-ciu zawodników, zgłoszone w terminie określonym  

w regulaminie. 

2. W turnieju mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat lub osoby niepełnoletnie, które złożą 

do Biura Zawodów oświadczenie udziału w rozgrywkach, podpisane przez rodzica/opiekuna. 

3. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest: 

a) pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i przepisów PZPS, a tym samym pełna 

akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania, 

b) świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka 

wynikającego z charakteru tego wydarzenia, 

c) posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w rozgrywkach 

sportowych. 

d) wszystkie powyższe oświadczenia uczestnik potwierdza podpisem złożonym na protokole - podczas weryfikacji 

zawodników w Biurze Zawodów, tuż przed rozpoczęciem turnieju. 

4. Zawodnicy dokonując rejestracji, oświadczają że biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność 

5. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako: 

a) przyjęcie warunków regulaminu turnieju, 

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów, 

c) wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, 

internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów turnieju. 

6. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie 

dokumentu tożsamości lub oświadczenia o którym mowa w pkt. 2 oraz złożenie podpisu na protokole ogólnym turnieju. 

7. Udział w turnieju przysługuje jedynie zgłoszonym drużynom, z zaznaczeniem iż Organizator ma prawo dopuścić do 

udziału drużynę, która nie zdążyła się zgłosić do godziny rozpoczęcia turnieju, a dodanie jej do rozgrywek nie wpłynie 

destabilizująco na prowadzone już zawody. 

8. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania własnego stroju sportowego, odpowiedniego do korzystania z hali sportowej.  

W szczególności kładzie się nacisk na to by obuwie w jakim zawodnicy będą rywalizować spełniało odpowiednie standardy  

i wymogi – obuwie halowe, niebrudzące. Do tego wolne od zanieczyszczeń z zewnątrz. Organizator ma prawo nie  pozwolić 

zawodnikowi wstępu na parkiet w nieodpowiednim obuwiu. 

9. Turniej organizowany jest głównie dla mieszkańców Gminy Leśna Podlaska. W związku z tym – w drużynie biorącej 

udział w rozgrywkach (czyt. grających osób) przynajmniej połowę zawodników stanowić muszą mieszkańcy Gminy Leśna 

Podlaska. 

 

  

 



IV. Zgłoszenia 
 

1. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą w Biurze Zawodów bezpośrednio przed rozpoczęciem Turnieju, do godziny 

11:10! 

2. Limit uczestników ustalony przez Organizatora – maksymalnie 6 drużyn. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list uczestników - ograniczając ilość startujących drużyn 

lub jeżeli zostanie osiągnięty limit zgłoszeń.  

4. Prawidłowe zgłoszenie winno składać się z podania nazwy drużyny (dowolna, przy czym zaznaczamy że nazwy obraźliwe 

i powszechnie uznawane za niestosowne nie będą akceptowane), składu drużyny (minimum 5 osób, imiona i nazwiska, rok 

urodzenia) oraz wstępnej akceptacji regulaminu i przekazania zawartych w nim wytycznych pozostałym członkom zespołu. 

 

V. Obsada sędziowska i ogólne zasady turnieju 
  

1. Turniej jest rozgrywany na poziomie amatorskim. 

2. Nadrzędnym celem jest aktywizacja lokalnej społeczności przez sport i zabawę. 

3. Sędziować będą osoby wyznaczone przez Organizatora. 

4. Sędziowanie polegać będzie głównie na liczeniu punktów oraz rozstrzyganiu spornych sytuacji, tudzież wyłapywaniu 

rażących błędów, mających wpływ na wynik. 

5. Zawodnicy, którzy zakończą swój udział w rozgrywkach przed rundą finałową, zobowiązani są pozostać na hali sportowej 

do końca turnieju.  

6. Mecze rozgrywane będą jednocześnie na 2 boiskach, wytyczonych w skrajnych końcach hali sportowej. Mecze finałowe 

rozegrane zostaną na boisku głównym. 

7. Terminarz i system rozgrywek zostanie podany bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju, a w przypadku wyczerpania 

limitu startujących drużyn, niezwłocznie po zaistnieniu owego faktu. 

 

VI. Biuro Zawodów, szatnie i depozyt 
  

1. Biuro Zawodów będzie czynne 11 listopada od godziny 10:40 do zakończenia imprezy - na obiekcie hali sportowej przy 

Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej, ul. Bialska 25. 

2. Podczas zawodów uczestnicy będą mogli korzystać z szatni wyznaczonych przez Organizatora. 

3. Klucze do szatni będą zdeponowane u Organizatora lub w Biurze Zawodów. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, dlatego nie zaleca się pozostawiania w niej 

rzeczy wartościowych i dokumentów. 

5. Możliwy będzie depozyt dokumentów i innych wartościowych rzeczy w Biurze Zawodów. 

 

VII. Klasyfikacje i nagrody 
  

1. Prowadzona będzie klasyfikacja główna Niepodległościowego Turnieju Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Leśna Podlaska, 

w której nagrodzone zostaną trzy najlepsze drużyny.  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

3. Informacja o nagrodach dla zwycięzców przedstawiona zostanie w osobnym komunikacie na oficjalnej stronie Urzędu 

Gminy oraz innych stronach i biuletynach prowadzonych przez Organizatorów. 

4. Warunkiem otrzymania nagrody jest ukończenie turnieju oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród. 

  

VIII. Postanowienia końcowe 
  

1. Uczestników zawodów obowiązują przepisy PZPS, CEV oraz niniejszy regulamin. 

2. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania 

pozostałych uczestników turnieju. 

3. Organizator ma prawo usunąć z turnieju oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek 

publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

4. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika. 

5. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną w czasie trwania rozgrywek. 

6. Uczestnicy turnieju zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z 

rozgrywkami z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków w których 

odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

7. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem 

zawodnika w czasie rozgrywek pozostaje w interesie uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie, 

na co przystają uczestnicy akceptujący regulamin (pkt. III ust 5, 6 niniejszego regulaminu) 

8. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów na bieżąco. 

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do 

przewidzenia. 

11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

  

Leśna Podlaska, dnia 04 listopada 2019 roku 


