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 REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI  „TARGÓWEK 2019” 
 

Turniej Siatkówki zorganizowany jest przez: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Spółdzielnię 

Mieszkaniową „Bródno”, Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek oraz 

Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Praga”. 

 

1. W turnieju mogą brać udział drużyny z terenu Dzielnicy Targówek i zasobów RSM Praga tworzone 

przez społeczności lokalne, organizacje non profit pracujące z dziećmi i młodzieżą oraz drużyny 

szkolne. 

2. W przypadku, gdy do niniejszego turnieju zgłoszą się drużyny z poza terenu Dzielnicy Targówek 

udział tych drużyn będzie rozpatrywany przez organizatorów indywidualnie po zakończeniu 

przyjmowania zgłoszeń.  

3. W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy biorący udział w rozgrywkach organizowanych 

przez związki sportowe. 

4. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są do 04.12.2019 r. w Zespole Sportu i Rekreacji dla 

Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 435, piętro IV, w godzinach 8:00-16:00, od 

poniedziałku do piątku. !!! Faxem na numer 22/ 325-54-53 lub na adres e-mail: 

sport@targowek.waw.pl. 

5. Turniej Siatkówki odbędzie się 7.12.2019 r. w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. 

Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Ossowskiego 25 w Warszawie. 

6. Terminarz, system rozgrywek i inne informacje o turnieju będą przesyłane do opiekunów drużyn 

drogą mailową oraz będą dostępne na stronie internetowej www.targowek.waw.pl  

7. Turniej zostanie przeprowadzony w następujących  grupach wiekowych: 

 Grupa A (młodzież Szkół Podstawowych klasy VII - VIII) w podziale na dziewczęta i chłopców,  

 Grupa B (młodzież Szkół Ponadpodstawowych), w podziale na dziewczęta i chłopców, 

 Grupa C (Open) 12 drużyn o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W grupie Open dopuszcza 

się udział drużyn mieszanych, ale wystąpią one w turnieju w kategorii mężczyzn. 

Dopuszcza się udział zawodnika młodszego w starszej grupie wiekowej. 

8. Zespoły grają w składach 6 osobowych (łącznie drużyna może zgłosić 8 zawodników). 

9. Zawodnik może być zgłoszony tylko w jednej grupie wiekowej. Podczas rozgrywek musi mieć 

legitymację szkolną lub dowód osobisty. 

10. Wszystkie rozgrywki zostaną rozegrane wg przepisów FIVB i PZPS obowiązujących w czasie 

turnieju, w tym : 

 system gry: mecz do dwóch wygranych setów. Set do 25 punktów z przewagą do 2 pkt, jeśli 

liczba zespołów będzie zbyt duża, Sędzia Główny może zdecydować o rozgrywaniu spotkań do 

np. 20 lub 15 punktów z przewagą 2 punktów, tie-break do 15 punktów, w przypadku dużej 

liczby zgłoszonych drużyn do 10, z przewagą 2 punktów 

 w secie można dokonać 2 zmiany i wykorzystać 1 przerwę, 

 punktacja: za zwycięstwo 2:0 – 3 punkty dla zwycięzcy, 0 punktów dla przegranych, za 

zwycięstwo 2:1- 2 punkty dla wygranych, 1 punkt dla przegranych, walkower 0 punktów, 

 wysokość siatki / wielkość boiska: 

 Grupa A, B i C boisko 9m x 9m, wysokość siatki: dziewczęta – 224cm, chłopcy – 243cm, 

 piłka do gry: MOLTEN. 

11. Każdy zespół powinien posiadać jednakowe koszulki. 

12. O końcowej kolejności w poszczególnych rozgrywkach decyduje: 

 większa ilość zdobytych punktów, 

 lepszy stosunek małych punktów, 

 większa ilość zdobytych małych punktów, 

 wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

13. Każda drużyna za wyjątkiem grupy „Open” musi posiadać pełnoletniego opiekuna, który musi być 

obecny na każdym meczu swojej drużyny. 

14. Niesportowe zachowanie podczas meczu będzie karane: 

 odjęciem jednego punktu, 

 dyskwalifikacją zawodnika z danego meczu, 

 dyskwalifikacją z turnieju wraz z usunięciem całej drużyny z boiska. 
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15. Nazwy drużyn powinny być kulturalne i nieobraźliwe oraz w języku polskim. 

16. Zawodnik niezgłoszony nie może brać udziału w turnieju. 

17. Zgłoszenie drużyny do turnieju musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, miejsce 

zamieszkania, imię i nazwisko opiekuna – telefon i adres e-mail. (karta zgłoszenia – w załączeniu). 

18. Przesłanie niekompletnego zgłoszenia skutkuje niezakwalifikowaniem drużyny do turnieju. 

19. Udział w Turnieju jest nieodpłatny. 

20. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna na udział w Turnieju, 

potwierdzoną przez opiekuna na karcie zgłoszenia. 

21. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom i ich mieniu 

przed, w trakcie trwania oraz po zakończeniu turnieju. 

22. Obowiązuje zmienione obuwie sportowe. 

23. Biorąc udział w turnieju  uczestnik pełnoletni/opiekun uczestnika niepełnoletniego wyraża zgodę 

na: 

a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów turnieju, o których mowa wyżej, 

b) korzystanie z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi 

na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa 

do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, 

audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem w celach: 

reklamowych, katalogowych oraz informacyjnych, 

c) Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)   

uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Prezydenta m.st. 

Warszawy, w celu ewidencji uczestników konkursu (turnieju)  organizowanego przez 

Urząd m.st. Warszawy w zakresie: imię, nazwisko, rok urodzenia.   

d) Każdy uczestnik turnieju zgłaszający się do rozgrywek zapoznał się z klauzulą informacyjną o 

przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik do regulaminu. 

24. Organizatorzy nie odpowiadają za wszelkie straty, szkody, kontuzje  poniesione przez uczestników 

przed, w trakcie i po turnieju. 

25. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników (zawodników). 

26. Organizatorzy zapewniają opiekę ratownika medycznego w trakcie trwania turnieju. 

27. W sprawach nieujętych Regulaminem decydują Organizatorzy. 

28. Zgłoszenie udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

29. Decyzje w zakresie dopuszczenia do udziału w Turnieju Siatkówki Targówek 2019 oraz 

wątpliwości dotyczące interpretacji regulaminu  podejmują upoważnieni przez organizatorów 

sędziowie. Decyzje sędziów są ostateczne. 

 

 

Regulamin, karty zgłoszenia oraz druk zgody rodziców/opiekunów na udział w turnieju do pobrania 

są na stronie internetowej www.targowek.waw.pl, www.smbrodno.pl, www.rsmpraga.pl oraz w 

Zespole Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20 pok. 435, 

w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku. 
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