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REGULAMIN  

XIV TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ  

ODDZIAŁÓW KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY DIECEZJI PŁOCKIEJ 

 O PUCHAR BISKUPA PŁOCKIEGO 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Data XIV Turnieju Piłki Siatkowej (zwanego dalej Turniejem): 8 października 2022 roku 

1.2. Miejsce: kościół przy parafii  św. Michała Archanioła w Płońsku, Szkoła Podstawowa 

im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie 

1.3. Wpisowe: 50 zł od drużyny 

1.4. Organizatorami Turnieju (dalej – Organizatorzy) są: 

- Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej 

- Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Płońsku 

- Parafia pw. św. Michała Archanioła w Płońsku 

1.5. Honorowy Patronat: 

- Kuria Diecezjalna Płocka 

 

 

2. Warunki udziału 

 

2.1. Do udziału w Turnieju zgłaszają się sześcioosobowe drużyny, których zawodnicy są w 

wieku 14-30 lat złożone z członków oddziałów KSM diecezji płockiej i/lub Liturgicznej 

Służby Ołtarza, scholi, innych wspólnot parafialnych i kleryków WSD Płock powiększone 

o rezerwowych graczy.  

2.2. W drużynie może grać ksiądz asystent danego oddziału. 

2.3. Każdy oddział KSM lub inna grupa może wydelegować jedną drużynę. 

2.4. Przed przystąpieniem do rozgrywek każda drużyna zobowiązana jest dostarczyć 

organizatorom imienną listę zawodników (załącznik nr 1) wraz z odpowiednią kwotą 

pieniężną (wpisowe) oraz zaświadczenie (załącznik nr 2) podpisane przez księdza asystenta/ 

opiekuna danej grupy, do osoby dyżurującej w recepcji, bądź organu odpowiedzialnego za 

Turniej.  

2.5. Tylko zawodnicy wpisani na listę mają prawo do udziału w rozgrywkach. 

2.6. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach mogą być reprezentantami tylko jednej 

drużyny. 

3. Organizacja rozgrywek 

3.1. Turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym. 
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3.2. W przypadku mniejszej liczby drużyn Organizatorzy Turnieju zastrzegają sobie prawo do 

zmiany systemu rozgrywek. 

4. Harmonogram rozgrywek 

4.1. Na podstawie losowania przeprowadzonego przez Organizatorów Turnieju, zostaną 

ustalone pary turniejowe. 

4.2 Podczas trwania Turnieju mecze będą rozgrywane na boiskach.  

 

5.Przepisy gry 

 

5.1. Obowiązują najnowsze przepisy określone w Międzynarodowych Przepisach Gry w Piłkę 

Siatkową . 

5.2. W przypadku gdy drużyna nie będzie liczyła sześciu zawodników (np. z powodu 

niestawienia się kompletnego składu drużyny, kontuzji zawodników, bądź dyskwalifikacji, 

wykluczenia zawodnika) dana drużyna przegrywa spotkanie walkowerem. 

5.3. Mecz prowadzą sędziowie do tego uprawnieni. 

5.4. Mecze we wszystkich fazach toczą się do dwóch wygranych setów do 21 pkt. 

W przypadku remisu w setach 1 : 1, trzeci decydujący set rozgrywany będzie tie-breakiem 

do 15 pkt. z przewagą 2 pkt. 

5.5. Punktacja w grupach jest następująca: 

- wygrane spotkanie: 2 pkt. 

- przegrane spotkanie: 1 pkt. 

- wygrana walkowerem: 2 pkt. 

5.6. Każdy zespół ma prawo, w każdym secie, do maksymalnie dwóch przerw 

na odpoczynek. 

5.7. Wszystkie przerwy między setami trwają po 3 minuty, a przerwy na żądanie 60 sekund. 

5.8. Zawodnicy noszą okulary lub szkła kontaktowe na własne ryzyko. 

6. Postanowienia organizacyjne 

6.1. Kapitan drużyny zgłasza sędziemu gotowość drużyny do gry w spotkaniu. 

6.2. Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędzią. 

6.3. Z powodu małej ilości czasu na rozegranie turnieju, Organizatorzy nie dopuszczają 

przekładania przez drużyny terminów meczów. 

6.4. Na terenie płyty boiska obowiązuje obuwie sportowe z jasną (białą) podeszwą. 

6.5. Wejście na płytę boiska dopuszczalne jest tylko za zgodą sędziego. 

6.6. Mecze rozgrywane są według zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego 

wychowania. 

6.7. Kibice oraz zawodnicy mają zakaz używania niecenzuralnych i obraźliwych słów 

podczas Turnieju. 

6.8. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych 

oraz używania jakichkolwiek środków odurzających podczas trwania całego spotkania. 
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6.9. Uczestnictwo we Mszy Świętej podczas Turnieju jest obowiązkowe. 

6.10. Uczestnicy zobowiązani są o przestrzegania aktualnych przepisów sanitarnych. 

7. Postanowienia końcowe 

7.1. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30. września br. na adres ksmdplockiej@gmail.com . 

Podczas zgłoszenia należy podać pełną liczbę osób  chętnych do przybycia na Turniej- karta 

zgłoszeniowa (łącznie drużynę, rezerwowe osoby, kibiców). Informacja ta jest niezbędna 

do organizacji posiłku.  

7.2 Wpłata wpisowego i szczegółowa lista drużyny wymagana jest do okazania podczas 

przyjazdu na turniej. 

7.3. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie 

lub na prośbę Organizatorów ma prawo: 

- weryfikacji wyniku meczu, 

- dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny ze spotkania, bądź rozgrywek. 

7.4. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające 

z udziału w Turnieju osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie 

rozgrywania konkurencji. 

7.5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki 

uczestników Turnieju. Uczestnicy powinni posiadać aktualne ubezpieczenie NNW. 

7.6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy cenne (aparaty fotograficzne, tel. 

komórkowe, mp4, łańcuszki, kolczyki, bransoletki itp.) zaginione w czasie trwania Turnieju. 

7.7. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody 

wyrządzone przez jej zawodników podczas Turnieju. 

7.8. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w 

Turnieju. 

7.9. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

7.10 Każdy z zawodników po zapoznaniu się z Regulaminem składa swój podpis, 

potwierdzający zapoznanie się z jego treścią i aprobatę. 

7.11. Podpisanie Regulaminu jest wymogiem koniecznym do wzięcia udziału w Turnieju. 

7.12. Kapitanowie drużyn są zobowiązani do dostarczenia podpisanych Regulaminów przed 

rozpoczęciem pierwszego meczu ich drużyny. 

7.13. Niedostarczenie Regulaminu z podpisami zawodników w wyznaczonym terminie grozi 

niedopuszczeniem drużyny do rozgrywek. 

7.14. Każdy zawodnik zobowiązany jest również do przestrzegania regulaminów 

poszczególnych sal, w których będą rozgrywane mecze. 

7.15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w 

programie Turnieju. 

7.16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych 

zmian w niniejszym Regulaminie. 

7.17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po jego ogłoszeniu. 

 

Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej  
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Płock, 20 września 2022 r. 

 

 

 

Załączniki: 
 

1. Karta zgłoszeniowa 
2. Zaświadczenie dla księdza opiekuna 
3. Oświadczenie zawodników o zapoznaniu się z regulaminem 
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