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REGULAMIN RODZINNYCH TURNIEJÓW  
W SIATKÓWKĘ HALOWĄ 
organizowanych w ramach realizacji zadania 

„Siatkówka sportem dla rodzin. Organizacja cykli turniejów na terenie 

województwa podkarpackiego” 
Współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 

 

I. Cel turniejów 

Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa poprzez promowanie uprawiania sportu 

z udziałem członków rodzin. 

II. Organizator 

Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej 

III. Termin i miejsce 

Termin I- Mielec (ul. Żeromskiego 30, hala przy Szkole podstawowej nr 3): 3-4 września 2022 r.  

Termin II- Krosno (ul. Bursaki 29, hala MOSiR): 17-18 września 2022 r. 

IV. Uczestnicy 
1. Uczestnikiem turnieju może być osoba w wieku co najmniej 14 lat, zamieszkała/ucząca 

się/pracująca na terenie podkarpacia 

2. Osoby w wieku poniżej 18 r. ż. zostaną dopuszczone do udziału w turnieju pod warunkiem 

przedstawienia pisemnej zgody rodzica, 

3. Drużyna może składać się wyłącznie z członków rodzin (jednej lub więcej rodzin) i może liczyć 

maksymalnie 10 osób. 

4. Brak ograniczeń co do ilości kobiet i mężczyzn w drużynie i na boisku, 

5. Weryfikacja powiązań rodzinnych odbędzie się na podstawie oświadczenia, które będzie składane 

na etapie rekrutacji drużyny do turnieju, 

6. Każdy zawodnik/zawodniczka będzie musiał/a wykazać powiązanie rodzinne z co najmniej jednym 

członkiem drużyny, 

7. W jednej drużynie może być maksymalnie 1 dorosły zawodnik/zawodniczka, który w danym roku 

występował w rozgrywkach ligowych, 

8. O zakwalifikowaniu do turnieju decydować będzie poprawność wysłanego zgłoszenia a następnie 

kolejność zgłoszeń. 

9. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach nieodpłatnie.  
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V. Zasady rozgrywek 
1. Dopuszczalna ilość uczestników (łącznie) w każdym z 2 turniejów: 60. 

2. Jedna drużyna może wziąć udział tylko w jednym turnieju siatkówki halowej, 

3. Mecze będą rozgrywane przez drużyny 6 osobowe, na zasadach siatkówki halowej, systemem 

każdy z każdym do 3 wygranych setów, każdy do 15 pkt, tie-break do 11 pkt. 

 

VI. Zgłoszenia 
1. Formularz zgłoszenia drużyny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

2. Zgłoszenia drużyny do udziału w turnieju można dokonywać od dnia publikacji zaproszenia na 

stronie internetowej PWZPS (www.podkarpackasiatkowka.pl) do dnia 1 września 2022 r. (Mielec) i 

15 września 2022 r. (Krosno). W ramach rekrutacji utworzona zostanie lista podstawowa oraz 

rezerwowa. 

3. Drużyny wypełniając zgłoszenie do turnieju zobowiązane są wypełnić wszystkie rubryki i dołączyć 

załączniki, które dotyczą daną drużynę, np. zgodę rodziców osób niepełnoletnich. 

4. Skan wypełnionych zgłoszeń należy w terminie wskazanym w pkt. 1 przesyłać na adres e-mail: 

plazowka@podkarpackasiatkowka.pl.  

 

VII. Zakres wsparcia 
1. Zakwalifikowani do wzięcia udziału w turnieju uczestnicy otrzymują:  

- wyżywienie w postaci: obiad, kolacja pierwszego dnia oraz śniadanie drugiego dnia turnieju 

- nocleg, 

- obsługę techniczną,  

- opiekę medyczną, 

- obsługę sędziowską, 

- udział w konferencji,  

- dyplomy, 

- medale,  

- puchary dla pierwszych 3 drużyn. 

2. Uczestnicy zobowiązują się potwierdzać korzystanie z zakresu wsparcia na dokumentach 

wskazanych przez organizatora. 

VIII. Obowiązki uczestników 
1. Przestrzeganie regulaminów wewnętrznych obiektów, w których odbywać się będą wydarzenia w 

ramach turniejów oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do poleceń Organizatora. 

2. Przestrzeganie przepisów siatkówki halowej oraz stosowanie zasad fair play. 

3. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać odpowiedni strój sportowy 

4. Drużyny przybywają na turnieje na własny koszt. 

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

Organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych 

imprezy. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 

w czasie Turnieju. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 

http://www.podkarpackasiatkowka.pl/
mailto:plazowka@podkarpackasiatkowka.pl

