
REGULAMIN  

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ 

26 marca 2022 r. 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem turnieju jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji  

Warszawsko-Praskiej. 

2. Turniej zostanie rozegrany 26 marca w Szkole Podstawowej nr 385 im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 385 ( ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa). 

3. Turniej rozpocznie się o godz. 13:00, zakończenie ok. godz. 20:30. 

4. W rozgrywkach mogą wziąć udział drużyny reprezentujące parafie diecezji 

warszawsko-praskiej, które dostarczą odpowiednio przygotowane formularze 

zgłoszeniowe i złożone będą z zawodników spełniających kryteria opisane  

w § 2 regulaminu. 

5. Minimalna wpłata wpisowa od drużyny to 200 zł. Można również zebrać w drużynie 

wyższą kwotę. Wszystkie pieniądze zebrane od drużyn zostaną przekazane Caritas 

Diecezji Warszawsko-Praskiej na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. 

Opłatę należy wnieść po zaakceptowaniu zgłoszenia przez organizatora. Numer rachunku 

bankowego: 47 2530 0008 2090 1072 1222 0001 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej,  

ul. Floriańska 2a, 03-707 Warszawa 

Tytuł przelewu: Charytatywny turniej siatkówki, nazwa parafii. 

 

§ 2 Drużyny 
1. Turniej ma charakter integracyjny, ale także jest formą nagrody za regularną służbę  

na rzecz Kościoła, dlatego zawodnikami reprezentującymi parafie mogą być tylko 
osoby należące do którejś ze wspólnot działających w danej parafii i będące aktywnie 
zaangażowane w działalność wspólnoty.  



2. W turnieju mogą wziąć udział jedynie te osoby, których zgodność z punktem  
1 potwierdzi w formularzu zgłoszeniowym proboszcz parafii. Formularz zgłoszeniowy  
w załączniku 1 do regulaminu. 

3. Drużyna może składać się z maks. 10 zawodników. 
4. W wyjściowym składzie każdego meczu muszą znajdować się przynajmniej  

2 dziewczyny. Przy ewentualnej kontuzji podczas spotkania i braku zmienniczki 
dopuszczona jest gra w 5 osób. Brak zawodniczki na boisku lub gra w poniżej 5 osób 
powodują walkower.  

5. W drużynie może występować zawodnik „libero" - może być to jedna z dwóch 
dziewczyn grających w wyjściowej 6. 

6. Dopuszczalne jest kompletowanie drużyny przez dwie parafie, które w turnieju 
występować będą jako jedna drużyna. W takim przypadku na formularzu muszą 
znaleźć się podpisy Księży Proboszczów i pieczęci obydwu parafii.  

7. Tylko zawodnicy wpisani na listę startową zgodnie z danymi nadesłanymi  
w formularzach zgłoszeniowych mają prawo do udziału w rozgrywkach. 

8. Dopuszczalny jest udział kibiców, ale prosimy o zgłoszenie liczby osób, które będą 
towarzyszyły drużynie. Kibice również zobowiązani są do zmiany obuwia na sportowe 
i przestrzegania zasad obowiązujących w budynku sportowym oraz podanych przez 
organizatora. 

9. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział  
w turnieju. Zgoda w załączniku 2 do regulaminu. 

10. Każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. 

 

§ 3 Rozgrywki 
1. Drużyny rozgrywają mecze w 4 grupach, rozlosowanych przez organizatora  

na początku turnieju.  
2. Drużyny grają na siatce na wysokości 240 cm. 
3. Dopuszczalne są 3 zmiany na set (zmiana na pozycji libero nie jest wliczana). 
4. Dopuszczalne są dwie przerwy na set dla każdej z drużyn. 
5. W fazie grupowej set rozgrywany jest do 20 punktów, ewentualny tie-break  

do 12 punktów. Mecz  grany jest do 2 wygranych setów.  
6. Półfinał i finał rozgrywane są do 25 punktów, 2 wygranych setów a ewentualny  

tie-break jest rozgrywany do 15 pkt. 
7. Odbicie piłki od sufitu, ściany, kotary traktowane jest jako strata punktu. 
8. Dotknięcie siatki jest stratą punktu. 
9. Przekroczenie linii środkowej, linii 9 metra podczas zagrywki, linii 3 metra podczas 

ataku z drugiej linii, dotknięcie antenki podczas ataku, bądź wyraźne przeszkodzenie  
w rozegraniu są ̨stratą punktu; 

10. Sytuacje sporne powinny być rozsądzane powtórzeniem akcji.  
11. W sytuacjach spornych wyłącznie kapitan ma prawo do składania protestów u sędziego 

lub Organizatora Turnieju 
12. Decyzje Organizatora dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne. 



 

§ 4 Uwagi końcowe 
 

1. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny się poddać wcześniej badaniom 
lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Za niewykonanie badań  
i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność 
spada na zawodnika. 

2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające  
z udziału w zajęciach osób chorych i wynikające z tego powodu kontuzje.  

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. 
4. Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego 

regulaminu. 
5. Podstawą naszej gry jest dobra zabawa i zasady fair-play oraz przestrzeganie kultury 

osobistej. Przy rażącym łamaniu warunków regulaminu organizator może wykluczyć 
zawodnika lub drużynę z rozgrywek. 
 

 


