
Tarnogórska Olimpiada Sportowa 
w Siatkówce

1. Miejsce rozgrywek:
1.1. Rozgrywki będą prowadzone w Hali Sportowej w Tarnowskich Górach,ul. Obwodnica 8.

2. Organizator:
2.1. Stowarzyszenie Sanus Vivere
2.2. Olimpiada dofinansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach w ramach 
konkursu na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2021 r.

3. Termin: 31.10.2021 r. (niedziela) / Hala Sportowa ul. Obwodnica 8, Tarnowskie Góry

4. Harmonogram dnia zawodów:
- zbiórka i odprawa zawodników , rozgrzewka 13:00 – 13:30
- zawody 13:30 - 19:30
- zakończenie rywalizacji oraz podsumowanie 19:30 – 20:00

5. Regulamin rozgrywek:
1. Rozgrywki prowadzone są w zespołach 6 osobowych, organizator dopuszcza możliwość

udziału zespołów z minimalną ilością 5 graczy.
2. Rozgrywki będą prowadzone w 2 grupach po 3 zespoły. Rozgrywki będą prowadzone systemem 

każdy z każdym.
3. W następnej kolejności zagramy o miejsca 1 drużyny z każdej grupy o miejsca 1-2, drugie o 

miejsca 3-4 oraz trzecie o miejsca 5-6. 
4. Ilość miejsc ograniczona : 6 drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń
5. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 25 punktów, tie-break rozgrywany jest do 

15 punktów.
6. Losowanie grup przeprowadzone zostanie w dniu zawodów przed rozpoczęciem zajęć.
7. Każda drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodników, nie ma żadnych ograniczeń

wiekowych oraz płci uczestników. Na boisku musi przebywać minimum 5 zawodników. 
W przypadku mniejszej ilości zawodników drużyna jest zdyskwalifikowana. W sprawach 
wątpliwych rozstrzygać będzie tylko i wyłącznie organizator zawodów .

8. O kolejności zajmowanych miejsc w grupie i turnieju decyduje:
- większa liczba zdobytych punktów,
- lepszy stosunek setów,
- lepszy stosunek małych punktów.

9. Rozgrywki prowadzone będą na boisku zgodnie z przepisami PZPS oraz obecnym regulaminem.
10.Organizatorzy sporządzają protokół końcowy rozgrywek.
11.Organizatorzy zapewniają sędziów, sprzęt sportowy do przeprowadzenia turnieju oraz

puchar i dyplomy.
12.Obowiązkowa dezynfekcja dłoni. Organizator zapewni płyn do dezynfekcji
13.Za miejsca 1-3 przewidziane są puchary i dyplomy natomiast dla pozostałych drużyn dyplomy.

6. Nagrody
1. Puchary za miejsca 1-3
2. Dyplomy dla wszystkich zespołów uczestniczących w turnieju.



7. Opłata startowa:
1. Opłata startowa – wpłata na cele statutowe wynosi 10 zł/osoba,
2. Opłatę startową - wpłata na cele statutowe należy uiścić w Biurze Obsługi Klienta w Hali 

Sportowej w dniu zapisu.
3. W przypadku nie wzięcia udziału w zawodach opłata startowa wpłata na cele statutowe nie będzie 

zwracana.

7. Zapisy:
1. Biuro Obsługi Klienta, Hala Sportowa 

tel. 32 393 39 31
e-mail: zok@parkwodny.com.pl

8. Postanowienia końcowe:
1. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Sanus Vivere. Organizator zastrzega sobie prawo do

ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu lub jego zmiany jeśli zajdzie taka konieczność.
2. Organizator może wykorzystać dane zawodników do celów promocyjnych turnieju.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystywania wizerunku zawodników w materiałach 

fotograficznych i filmowych z w/w zawodów w celach promocyjnych.
4. Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników 

powstałe w trakcie zawodów, za wyjątkiem urazów i kontuzji powstałych w wyniku złego stanu 
technicznego obiektu; wówczas odpowiedzialność ponosi właściciel obiektu.

5. Wszystkie imprezy będą odbywały się zgodnie z wytycznymi i obostrzeniami dotyczącymi 
COVID-19.

6. Osoby nieprzestrzegające wytycznych nie zostaną dopuszczone do rywalizacji lub wykluczone z 
rywalizacji na dowolnym etapie. 
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