
REGULAMIN 
TURNIEJU SIATKONOGI PAR 

 

 

I ORGANIZATOR: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański, ul. Spacerowa 8 A, 83-031, Łęgowo 

 

II TERMIN I MIEJSCE: 

26.09.2021 r. (niedziela), godzina 14:00 

- boisko piłkarskie w Rusocinie (ul. Rataja 3) 

 

III CELE TURNIEJU: 

1. Popularyzacja siatkonogi jako forma rekreacji ruchowej  

2. Pobudzenie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy Pruszcz Gdański  

3. Promocja zdrowego stylu życia przez sport 

4. Rozpowszechnianie zasad Fair Play  

 

IV WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni urodzeni w roku 2004 i starsi. 

2. Drużyna składa się z dwóch zawodników (bez podziału na płeć) 

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi podpisaną kartę zgłoszenia z podaniem nazwy 
drużyny, imienia i nazwiska, daty urodzenia, oraz własnoręcznym podpisem. (załącznik nr 1 regulaminu) 

4. W przypadku osób niepełnoletnich uczestnicy zobowiązani są dostarczyć pisemną zgodę rodzica/opiekuna 
prawnego na udział w turnieju (załącznik nr. 2 regulaminu)  

5. Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do siedziby OSiR lub przesłać skan na adres: 
k.rusinek@pruszczgdanski.pl najpóźniej do 22.09.2021 r. 

6. W przypadku niedostarczenia karty zgłoszenia lub zgody rodziców, drużyna nie zostanie dopuszczona do 
turnieju. 

7. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oraz przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z 
zaakceptowaniem niniejszego regulaminu turnieju. 

8. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do turnieju jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego w tym obuwia 
przystosowanego do gry na boisku trawiastym.  

 

V ZASADY GRY I SYSTEM ROZGRYWEK:  

1. Wymiary boiska do siatkonogi: 9 x 13 m.  

2. Boisko jest podzielone na dwie połowy przez siatkę (wysokość 110 cm +/- 5 cm). 

3. Sposób serwowania – z podłoża ze stojącej piłki. 

4. Drużyna (zawodnik), który zwycięży losowanie ma prawo do decyzji o wyborze rozpoczęcia gry lub strony boiska.  

5. Serwis jest wykonywany z za linii końcowej boiska. 



6. Jeżeli przy serwisie piłka dotknie taśmy serwis jest prawidłowy. 

7. Nie można przebić pierwszej piłki po serwisie. 

8. Zawodnik ma prawo odbijać piłkę każdą częścią ciała (za wyjątkiem rąk). 

9. Maksymalna liczba odbić piłki od podłoża na swojej połowie w trakcie akcji wynosi 1. 

10. Maksymalna ilość kontaktów zawodników z piłką w trakcie akcji wynosi 3. 

11. Zawodnik nie ma prawa dotykać piłki w jednej akcji więcej niż raz z rzędu.  

12. Dotknięcie siatki przez zawodnika w czasie gry powoduje przyznanie punktu przeciwnikowi.  

13. Zespół zdobywa punkt po udanym umieszczeniu piłki w boisku po stronie przeciwnika, lub niewłaściwym 
zagraniu zawodnika.  

14. W turnieju bierze udział 8 zgłoszonych drużyn. 

15. Mecze odbywają się systemem „każdy z każdym” na czterech boiskach jednocześnie. 

 

VI PUNKTACJA: 

1. Drużyny grają 2 sety (ze zmianą strony) do 15 punktów.  

2. O końcowej klasyfikacji decyduje odpowiednio:  

a) większa ilość punktów zdobytych przez drużynę w VII kolejkach turnieju (zwycięstwo – 2 pkt, remis – 1 pkt, 
porażka – 0 pkt) 

b) wynik meczu bezpośredniego między zainteresowanymi drużynami.  

c) lepszy bilans zdobytych punktów 

d) wiek zawodników (młodsza drużyna będzie wyżej w klasyfikacji)    

 

VII NAGRODY: 

Puchary i medale dla wszystkich drużyn turnieju.  

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dopełnienie wszystkich formalności zgłoszeniowych, w tym akceptacja 
regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na karcie zgłoszenia.  

2. Uczestnicy turnieju biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi karty zgłoszenia 
z własnoręcznym podpisem oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego 
się z uczestnictwem w turnieju w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów 
fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.  

3. Organizator zapewnia kwalifikowaną pierwszą pomoc.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie. 

5. Poprzez zgłoszenie się do udziału w turnieju, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony 
internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska 
uczestnika. 

6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą 
przy ul. Spacerowej 8a, 83-031 Łęgowo. Pani/Pana dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą 
zasad przetwarzania danych osobowych w Ośrodku,  prosimy udać się na stronę internetową 
www.osirgminapruszcz.pl. 

7. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż: 

a) administratorem danych osobowych uczestnika turnieju jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański 

b) dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją turnieju. 

c) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom,  

d) przysługuje uczestnikowi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, 

e) podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w turnieju,  

8. We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania turnieju a nie ujętych w niniejszym regulaminie 
decyduje organizator.  

9. Wszyscy uczestnicy turnieju startują na własna odpowiedzialność. 

10. Wszelkich informacji związanych z organizacją Turnieju Siatkonogi Par udziela  

Krzysztof Rusinek, tel. 693 032 992, e-mail: k.rusinek@pruszczgdanski.pl  

 

 

 


