
 

 

REGULAMIN 

Nocnego Turnieju Siatkówki 
Opole, 28 września 2018r. 

 

I. Celem turnieju jest popularyzacja gry w piłkę siatkową w duchu fair play. 
 
II. Organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu. 
 
III. Termin i miejsce:  
Turniej przeprowadzony zostanie w nocy z piątku na sobotę 28/29 sierpnia 2018 roku w 
Stegu Arena w Opolu przy ul. Oleskiej 70. 
 
IV. Reguły  turnieju:  
 
1. Turniej toczyć się będzie systemem „każdy z każdym”.      

Ćwierćfinał    1-8 

Ćwierćfinał    2-7 

Ćwierćfinał    3-6 

Ćwierćfinał   4-5 

Półfinał 1 

Półfinał 2 

Mecz o 3 miejsce 

Mecz o 1 miejsce 

2. Wszystkie mecze turnieju będą rozgrywane do trzech wygranych setów. Każdy set do 25 

punktów z przewagą dwóch punktów, trzeci decydujący set do 15 punktów z przewagą 

dwóch punktów z zastosowaniem punktacji:     

- za zwycięstwo 3 : 0 lub 3:1  - 3 pkt     

- za zwycięstwo 3 : 2 - 2 pkt     

- przegrana 2 : 3 - 1 pkt     

- przegrana 0 : 3 lub 1:3 - 0 pkt     

- walkower 3  pkt     

O kolejności decyduje:      

a/ większa ilość zdobytych punktów,      

b/ lepszy stosunek setów /zdobytych do straconych/,      



 

c/ lepszy stosunek małych punktów /zdobytych do straconych/,      

d/ wyniki bezpośrednich spotkań.      

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany reguł rozgrywania turnieju. Ostateczne 

zasady zostaną podane do wiadomości uczestników przed jego rozpoczęciem.  

 

V. Zasady uczestnictwa  

1. W rozgrywkach startują zespoły reprezentujące zakłady pracy, kluby młodzieżowe, 

stowarzyszenia sportowe, ogniska i kluby TKKF jak również niezorganizowane grupy 

amatorskie. Zespół musi posiadać nazwę i kapitana lub kierownika drużyny. Niedozwolone 

jest nazywanie drużyn w sposób wulgarny, obraźliwy i niestosowny.      

 

2. Zawodnik może reprezentować w turnieju tylko jeden zespół. Niedozwolone jest 

zmienianie drużyny w trakcie turnieju. 

3. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Osoby po ukończeniu 16 roku życia mogą brać 

udział jedynie za pisemną zgodą rodziców.  

 

4. Przed rozpoczęciem rozgrywek wszystkie drużyny zobowiązane są przesłać zgłoszenie na 

adres stegu.arena@mosir.opole.pl   

5. Przed rozpoczęciem turnieju należy uiścić opłatę wpisową w kwocie 20 zł na konto 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Opłata jest pobierana od drużyny. 

5. Drużyny mogą mieć skład mieszany, a także składać się wyłącznie z mężczyzn lub kobiet. 

6. Tożsamość zawodników mogą sprawdzić kapitanowie drużyn w obecności sędziego 

prowadzącego mecz - przed rozpoczęciem spotkania lub w sytuacji gdy zawodnik dołączy do 

drużyny w trakcie meczu, po spotkaniu. 

 

VI. Wymogi regulaminowe  

1. Rozgrywki przeprowadzone będę zgodnie z przepisami PZPS.     

2. Zespół musi się składać z minimum 6 zawodników. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są 

posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. 

3. Drużyna może występować w jednolitych koszulkach. Zawodnicy Libero mogą grać w 

stroju, w którym co najmniej kolor koszulki kontrastuje z ubiorem innych członków 

zespołu.      

4. Wszelkie protesty będą przyjmowane wyłącznie podczas rozgrywania turnieju. 

Organizator na bieżąco będzie przekazywał informację zwrotną. Nie przewiduje się 

odwołań. Protesty dotyczące spotkania mogą składać jedynie drużyny zainteresowane, czyli 

występujące w danym spotkaniu. 

5. Wszelkie szkody w obiektach sportowych spowodowane przez uczestników rozgrywek 

powstałe w wyniku celowych działań bądź niechlujstwa pokrywają bezpośredni sprawcy.     

6. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek Organizator nie odpowiada.     

7. Nie dokonanie wpłaty wpisowego powoduje wykluczenie z dalszych rozgrywek.     
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8. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych 

na obiektach sportowych.     

9. Zawodnicy uczestniczą w Turnieju Nocnym na własną odpowiedzialność. Organizatorzy 

nie ubezpieczają uczestników od NNW. 

10. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. 2018 poz. 1000) przez ORGANIZATORA w zakresie niezbędnym do organizacji 

zawodów, tj. przyjęcia zapisów, ogłoszenia i publikacji wyników itp. 

11. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i 

archiwizowanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz relacjach wideo wykonanych w 

trakcie zawodów na potrzeby przygotowania materiałów prasowych oraz promocji 

wydarzenia (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 

r. Dz. U. Z 1994 r. Nr 24 poz. 83, art. 81).     

12. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez 

Organizatora obowiązku prawnego, uczestnik może wycofać w dowolnym momencie. 

Oświadczenie o wycofaniu zgody, należy przesyłać na adres korespondencyjny Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, bądź adres mailowy koordynatora. 

13. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu.     

14. O innych sprawach nie ujętych regulaminem decyduje MOSiR.     

 

VII. Sprawy finansowe.  
 

Wpisowe na turniej  należy wpłacać na rachunek bankowy MOSIR:  

Bank Millennium 09 1160 2202 0000 0002 1544 7245 

W tytule proszę wpisać  „Nocny Turniej Siatkówki” oraz nazwę drużyny. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Ul. Barlickiego 13 

45-083 Opole 

NIP: 754-033-77-29 

 

VIII. Inne 

Adres koordynatora Turnieju: m.kozlowska@mosir.opole.pl 
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