
REGULAMIN 
TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

O PUCHAR KLUBU SPORTOWEGO GOCŁAW

ZAPISY/WPISOWE
W jaki sposób przystąpić do turnieju:
1. Skompletować zespół minimum 4 i maksymalnie 6 osobowy (w zespołach może występować 
dowolna liczba kobiet i mężczyzn)
2. Przesłać zgłoszenie na adres mailowy biuro@ksgoclaw.pl w temacie wpisując TURNIEJ 
SIATKÓWKI ZGŁOSZENIE a w treści umieścić informacje:
- nazwę zespołu
- imię i nazwisko kapitana, nr telefonu do kontaktu
- kolor koszulek w jakich będą występować
3. Wpłacić na konto KS Gocław Warszawa (Nr rachunku: 30 1140 2004 0000 3402 7683 8597)  
wpisowe w wysokości 200 zł.
a) wpisowe zostanie zwrócone po ostatnim meczu zespołu w turnieju w formie gotówki
b) termin wpłaty wpisowego upływa w dniu 14 czerwca 2018 roku o godzinie 23:59, decyduje data 
wpłaty, dlatego dla pewności zakwalifikowania zespołu w turnieju przesłać potwierdzenie płatności 
na adres biuro@ksgoclaw.pl
c) wpisowe nie zostanie zwrócone w przypadku kiedy zespół nie wyśle rezygnacji w terminie 
wyznaczonym w podpunkcie „d”, nie przystąpi do rozgrywek oraz kiedy rozgrywek nie ukończy 
czyli nie rozegra wszystkich spotkań
d) wpisowe zostanie zwrócone w przypadku kiedy zespół zrezygnuje z udziału do dnia 14 czerwca 
2018 do godziny 23:59 poprzez przesłanie na adres biuro@ksgoclaw.pl informacji o rezygnacji w 
której zawarta będzie treść: REZYGNACJA „nazwa zespołu”. Zwrot wpisowego nastąpi w dniu 
następującym po wysłaniu rezygnacji a na adres mailowy z którego przesłana została rezygnacja 
zostanie przesłane bankowe potwierdzenie zwrotu wpisowego.

DEKLARACJA UCZESTNIKA TURNIEJU
Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do własnoręcznego wypełnienia wielkimi literami oraz 
podpisania własnoręcznym podpisem deklaracji uczestnika turnieju. Deklaracja uczestnika turnieju 
stanowi załącznik do regulaminu.

CHARAKTERYSTYKA GRY 
Dozwolone jest odbicie piłki każdą częścią ciała. Celem gry jest umieszczenie piłki w polu gry 
drużyny przeciwnej i nie dopuszczenie do upadku piłki na własne pole gry. Piłkę przebija się przez 
siatkę. Zespół ma prawo do trzykrotnego odbicia piłki (dodatkowe odbicie przy bloku) w celu 
przebicia jej na stronę przeciwnika. Zawodnik danego zespołu nie może odbić piłki dwa razy z 
rzędu (za wyjątkiem bloku). 
Gra toczy się do momentu popełnienia błędu: 
upadku piłki, błędu dotknięcia siatki, przekroczenia linii środkowej przez zawodnika, przekroczenia
lub dotknięcia linii końcowej boiska przy wykonywaniu zagrywki, błędu odbicia lub uderzenia 
piłki, błędu zagrywki lub zagrywka z poza pola zagrywki, zawodnik, który znajduje się na pozycji 
zagrywającego nie może piłki blokować ani atakować z wyskoku. 
Zawodnicy z obu zespołów nie przeszkadzają sobie wzajemnie w grze. 
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BOISKO DO GRY
Boisko do gry składa się z boiska do gry i wolnej przestrzeni.
Powierzchnia boiska jest płaska, pozioma i jednolita.
Powierzchnia boiska nie może stwarzać niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń przez zawodników 
uczestniczących w grze. 
Wszystkie linie mają szerokość 4-5 cm. Muszą być koloru jasnego kontrastującego z podłożem i 
innymi liniami. 
Linie boczne i linie końcowe ograniczające boisko należą do boiska
Pole zagrywki znajduje się za linią końcowa boiska w granicach jego szerokości. 
Głębokość pola zagrywki uzależniona jest od rozmiaru wolnej strefy.  
Wymiary boiska przy grze 4x4 to 16 m x 8 m
Wysokość siatki 224 cm
Liczba zawodników – 4 + 2 rezerwowych
Piłka rozmiar 5

SYSTEM GRY
Pola gry dla zespołów są losowane przed każdym rozpoczęciem meczu.
Po zdobyciu 8 pkt przez jeden z zespołów następuje zmiana połów. 
Mecz rozgrywany jest w formie jednego seta do 15 punktów przy zachowaniu różnicy 2 punktów. 
W przypadku długiego braku rozstrzygnięcia decyduje sytuacja w której zespół pierwszy wypracuje
przewagę 2 pkt lub zdobędzie 25 pkt.
Każdy zespół ma prawo do 1 przerwy (30 s) podczas meczu
Obowiązuje kolejność rotacji oraz błąd ustawienia. 

ZAGRYWKA 
Piłka musi być uderzona dłonią lub dowolną częścią ręki po podrzuceniu jej w górę lub 
upuszczeniu w dół z jednej lub dwóch dłoni. 
Dozwolone jest tylko jedno podrzucenie lub upuszczenie piłki. 
Dopuszczalne jest kozłowanie piłki oraz przekładanie jej z ręki do ręki. 

KOLEJNOŚĆ ZAGRYWANIA 
Kolejność zagrywania określona jest przez ustawienie początkowe zespołu i kontrolowana przez 
sędziego. Jeśli zespół przyjmujący piłkę z zagrywki zdobywa prawo do wykonywania zagrywki, 
zawodnicy dokonują rotacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

BŁĄD ROTACJI 
Błąd kolejności zagrywania powstaje, gdy zagrywka, nie jest wykonana zgodnie z ustawieniem 
początkowym zespołu. 
Prowadzi to do następujących konsekwencji: 
1) zespół przeciwny zdobywa punkt i prawo do zagrywki, 
2) porządek rotacji zawodników jest korygowany. 

BŁĘDY ZWIAZANE Z USTAWIENIEM 
Zawodnik który wykonał zagrywkę znajduje się na pozycji zagrywającego do czasu zmiany rotacji. 
Zawodnik na pozycji zagrywającego ma ograniczenia w grze związane z zakazem blokowania oraz 
atakowania z wyskoku. Zawodnik ten podczas ustawienia do przyjęcia zagrywki traktowany jest 
jako zawodnik II linii. Pozostali zawodnicy traktowani są jako zawodnicy I linii i powinni 
zajmować swoje pozycje zgodnie z rotacją. 
Każdy zespół może dokonać maksymalnie 4 zmian zawodników z pola w ciągu całego meczu.

SIATKA I SŁUPKI 
Siatka koloru ciemnego.
Wykonana jest w formie kwadratowych oczek o boku 10 cm.
Szerokość siatki wynosi 1 m, a jej długość dostosowana do szerokości boiska. 
Całość siatki obszyta jest żółtą płócienną taśmą, o szerokości 5 cm. 
Elastyczna linka metalowa lub kewlarowa wewnątrz górnej taśmy zapewnia mocne i trwałe 



naciągnięcie siatki. 
Dolna część taśmy posiada linkę pozwalającą na odpowiednie napięcie dolnej części siatki.
Słupki podtrzymujące siatkę nie stanowią niebezpieczeństwa dla grających. 

ANTENKI 
Antenki ograniczają po bokach przestrzeń boiska. 

UBIÓR 
Kolor koszulek musi być jednakowy dla całego zespołu. Stroje czyste.
Gramy bez obuwia

SZCZEGÓŁY ROZGRYWEK
Turniej siatkówki plażowej o Puchar Klubu Sportowego Gocław odbędzie się w dniu 16 czerwca 
2018 roku w godzinach 14:30-18:30 i składać się będzie z dwóch rund: zasadniczej i meczów o 
miejsce. Harmonogram podany będzie w dniu turnieju.

W rundzie zasadniczej 6 zespołów zostanie podzielonych na dwie grupy po 3 zespoły.
W każdej grupie zespoły rozgrywać będą mecze każdy z każdym.
Punkty za mecz:

 zwycięstwo w którym zespół zdobywa 15 pkt z przewagą co najmniej 2 pkt – 3 pkt w tabeli
 zwycięstwo w którym zespół wygrywa mecz z przewagą 2 pkt lub po osiągnięciu 25 pkt 

jako pierwszy – 2 pkt w tabeli
 porażka -  0 pkt w tabeli

O kolejności w grupie decyduje (od najważniejszego):
1. liczba punktów w tabeli,
2. przy dwóch zespołach z takim samym dorobkiem punktowym - wynik meczu 

bezpośredniego,
3. przy trzech zespołach z takim samym dorobkiem punktowym - bilans zdobytych i 

straconych punktów meczowych we wszystkich meczach,
4. w przypadku niespełnienia pkt. 1-3 o kolejności w tabeli zdecyduje losowanie.

W meczach o miejsce biorą udział wszystkie zespoły.
Zespoły, które zajęły miejsca 3 w swoich grupach grają mecz o 5 miejsce w turnieju
Zespoły, które zajęły miejsca 2 w swoich grupach grają mecz o 3 miejsce w turnieju
Zespoły, które zajęły miejsca 1 w swoich grupach grają mecz o 1 miejsce w turnieju
W meczach o miejsce obowiązuje taki sam system gry jak w meczach rundy zasadniczej.

NAGRODY
Zespół zajmujący miejsce 1 w turnieju otrzymuje puchar a jego zawodnicy medale, gadżety 
sportowe od COS Torwar oraz vouchery od DepilConcept Praga.
Zawodnicy zespołu zajmującego miejsce 2 w turnieju otrzymują srebrne medale i gadżety sportowe
od COS Torwar oraz vouchery od DepilConcept Praga.
Zawodnicy zespołu zajmującego miejsce 3 w turnieju otrzymują brązowe medale i gadżety 
sportowe od COS Torwar oraz vouchery od DepilConcept Praga.
Zawodnicy zespołów zajmujących miejsca od 4 do 6 otrzymują pamiątkowe medale za udział i 
gadżety sportowe od COS Torwar oraz vouchery od DepilConcept Praga.

ORGANIZATOR

KLUB SPORTOWY GOCŁAW WARSZAWA
UL. ABRAHAMA 11 LOK. 88

03-982 WARSZAWA
NIP: 113-293-72-47
REGON: 366833587

Wpis do ewidencji klubów sportowych prowadzonej 
przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 366
 Nr rachunku: 30 1140 2004 0000 3402 7683 8597



DEKLARACJA UCZESTNIKA 
TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

O PUCHAR KLUBU SPORTOWEGO GOCŁAW

____________________________________________________________
Nazwa zespołu:
________________________________________________________________________________
Imię i Nazwisko Uczestnika:
________________________________________________________________________________
Data urodzenia Uczestnika:
________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, iż zapoznałem (-am) się z Regulaminem Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Klubu 
Sportowego Gocław oraz, że akceptuję jego zapisy.

Oświadczam, iż nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar 
Klubu Sportowego Gocław oraz biorę udział w ww. turnieju na własną odpowiedzialność.

Oświadczam, że w pełni i bez jakichkolwiek zastrzeżeń zwalniam Organizatorów, Sędziów, innych 
zawodników od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z zaistniałego wypadku, kontuzji lub utraty 
zdrowia, którego to wydarzenia mogę być ofiarą lub powodem. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z informacją, że Organizator nie ubezpiecza uczestników Turnieju od 
następstw nieszczęśliwych wypadków i podkreśla, że wskazanym jest ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych potrzebnych do rejestracji jako 
uczestnika w Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Klubu Sportowego Gocław.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na prezentację mojego wizerunku na stronach internetowych
oraz portalach społecznościowych KS Gocław (www.ksgoclaw.pl oraz www.facebook.com/ksgoclaw) w celu
udostępnienia relacji zdjęciowej z Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Klubu Sportowego Gocław.

Klub Sportowy Gocław Warszawa informuje, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyrażonej powyżej jest KLUB SPORTOWY GOCŁAW WARSZAWA 2016 (zwany dalej KS Gocław) z siedzibą przy ul. 
Abrahama 11/88 w Warszawie, tel.: 791899605 adres e-mail: biuro@ksgoclaw.pl
2. Celem zbierania danych jest możliwość uczestnictwa w Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Klubu Sportowego 
Gocław
3. Wyrażacie Państwo zgodę na prezentację swojego wizerunku na stronach internetowych
oraz portalach społecznościowych KS Gocław (www.ksgoclaw.pl oraz www.facebook.com/ksgoclaw)
4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Klubu 
Sportowego Gocław. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w Turnieju Siatkówki Plażowej 
o Puchar Klubu Sportowego Gocław.
6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 
tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego
po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Warszawa, dn. 16-06-2018r. Podpis imieniem i nazwiskiem:

http://www.ksgoclaw.pl/
http://www.ksgoclaw.pl/

