
 

 

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Ostróda 

Idzbark, 19.02.2023 r. 

 

I. ORGANIZATORZY 

Organizatorem zawodów jest Gmina Ostróda. 

II. TERMIN I MIEJSCE 

Zawody odbędą się w dniu 19.02.2023 r. od godz. 10:00 na hali sportowej w Idzbarku, oficjalne 

rozpoczęcie o godz. 9:45. 

III. UCZESTNICTWO 

1. W zawodach biorą udział drużyny, mieszkańcy gminy Ostróda 

2. Dopuszcza się możliwość posiadania zawodników spoza Gminy Ostróda 

3. Ilość drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Organizator dopuszcza możliwość drużyn mieszanych  

5. W turnieju mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia. (Niepełnoletni zawodnicy 

muszą posiadać pisemną zgodę rodzica) 

IV. Sposób przeprowadzenia zawodów 

1. Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów* 

2. Gry rozgrywane są do dwóch wygranych setów (set będzie wygrany przez drużynę, którzy pierwsi 

zdobędą 25 punktów) oprócz stanu gdy obie drużyny zdobędą 24 pkt, wtedy set będzie wygrany przez 

pierwszą drużynę, która w trakcie gry uzyska dwupunktowe prowadzenie.  

3. Za zwycięstwo w stosunku 2:0 drużyna otrzymuje 3 punkty, w stosunku 2:1 2 punkty, a przegrany 1 

punkt.   

4. W przypadku takiej samej ilości punktów, brany pod uwagę jest następnie mecz bezpośredni, później 

stosunek setów i „małych punktów”.  

5. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn. 

* W przypadku mniejszej ilości uczestniczących drużyn organizator zastrzega sobie możliwość 

wydłużenia meczów do trzech wygranych setów.  

V. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia szkół wraz z listą zawodników najpóźniej do 15.02.2023 r. do godz. 9:00 drogą mailową na 

adres: sport@gminaostroda.pl 

VI. NAGRODY 

W klasyfikacji zespołowej za zajęcie miejsc od I - III drużyny otrzymają puchary i dyplomy, za dalsze 

miejsca dyplomy. 

VII. Postanowienia końcowe 

 1. Organizator sugeruje, aby drużyna posiadała jednolite  stroje sportowe oraz obuwie sportowe.  

 2. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.  

 3. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez 

gospodarza obiektu i organizatora turnieju.   
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4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni. 

5. Wszystkie ekipy zobowiązane są do złożenia wraz ze zgłoszeniem do zawodów imiennych list 

zawodników. 

6. Zawodnicy biorący udział w zawodach jednocześnie oświadczają, że nie mają przeciwskazań 

lekarskich do uprawiania sportu.  

7. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, 

natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych.  

8. . Udział w zawodach jest bezpłatny. 

9. Zawodnik uczestniczący w turnieju zgadza się na podanie i przetwarzanie danych osobowych 

obejmujących imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu. Zgodnie z 

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (4.5.2016 

L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  

10. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane na potrzeby organizacji turnieju. Podanie 

tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach.  

 

 

Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora 

 


