
GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
DRUŻYN OSP O PUCHAR WÓJTA

 GMINY TARNOWIEC

REGULAMIN

1. Cel: 

Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim

Integracja członków OSP w Gminie Tarnowiec

Zaprezentowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu

Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji strażaków OSP gminy Tarnowiec 

2. Organizator:

OSP KSRG Tarnowiec

GOK w Tarnowcu 

3. Termin i miejsce:

Mecze rozgrywane będą  05.02.2022r. (sobota) od godz. 9.00

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Tarnowcu

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w  Łubnie Szlacheckim

Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia terminarza oraz godzin rozgrywanych spotkań.

4. Uczestnictwo:

Prawo startu mają wszyscy czynni członkowie OSP z Gminy Tarnowiec.

5. Drużyny:

Przed zawodami należy wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia (załącznik 1.).

Drużyny składać się mogą z min. 6 oraz max. 8 strażaków (6 na boisku + 2 rezerwowych).

Jeden zawodnik może wystąpić tylko w jednej drużynie do której został zapisany (załącznik 2.) 

przed pierwszym meczem.

Każda jednostka, może wystawić tylko jedną drużynę.



6. System rozgrywek:

Poniżej wykaz dostępnych jednostek z Gminy, które mogą wystawić drużynę do zawodów, 

oraz hala sportowa do której będą przypisani.

ZAWODY
Hala Tarnowiec Hala Łubno Szlacheckie

Lp. Lp.
1 OSP Brzezówka 1 OSP Glinik Polski
2 OSP Czeluśnica 2 OSP Łajsce
3 OSP Dobrucowa 3 OSP Łubienko
4 OSP Potakówka 4 OSP Łubno Szlacheckie
5 OSP Roztoki 5 OSP Nowy Glinik
6 OSP Sądkowa 6 OSP Umieszcz
7 OSP Tarnowiec 7 OSP Wrocanka

Przed zawodami ustalimy spotkanie, na które zaprosimy przedstawicieli drużyn na losowanie

Przykład:
Lp. Grupa A Lp. Grupa B Lp. Grupa C Lp. Grupa D

1 OSP Brzezówka 1 OSP Roztoki 1 OSP Glinik Polski 1 OSP Nowy Glinik
2 OSP Czeluśnica 2 OSP Sądkowa 2 OSP Łajsce 2 OSP Umieszcz
3 OSP Dobrucowa 3 OSP Tarnowiec 3 OSP Łubienko 3 OSP Wrocanka
4 OSP Potakówka 4 OSP Łubno Szlacheckie

Losowanie na 4 grupy: A, B (mecze w Tarnowcu) oraz C, D (mecze w Łubnie Szlacheckim)

Mecze w grupach każdy z każdym. 

Ze  względów  epidemicznych  podjęliśmy  decyzje  aby  mecze  w  grupach  odbywały  się  
w różnych godzinach tj. Grupa A i C zaczynają turniej od 9.00, następnie po tych meczach ok
godziny 12.00 zaczyna rozgrywać mecze grupa B i C.
Drużyna zwycięska z grup A i C będzie zatem musiała poczekać, aż kolejna grupa wyłoni
zwycięzcę by móc przejść do finałowego meczu w danej Hali

7. Punktacja i miejsca zajmowane w grupach:

WYGRANIE SETA 

Set (z wyjątkiem seta decydującego - 3-ciego) wygrywa zespół, który pierwszy uzyska 25
punktów  z  różnicą  minimum  dwóch  punktów.  W  przypadku  remisu  24:24  gra  jest
kontynuowana  do  uzyskania  różnicy  dwóch  punktów  (26:24;  27:25;  itd...).  Każdy  set  
(z wyjątkiem 3-ciego) rozpoczynamy od stanu 5 : 5 (trzeci set od stanu 0:0)

WYGRANIE MECZU 

Mecz wygrywa zespół, który wygra dwa sety. W przypadku remisu 1:1 w setach, rozgrywany
jest  set  decydujący  (3-ci)  do  momentu  uzyskania  przez  jeden  z  zespołów  15  punktów  
z różnicą minimum dwóch punktów.

Drużyna wygrywająca otrzyma 2 punkty za zwycięstwo (2-0; 2-1)
Drużyna przegrywająca otrzyma 1 punkt za przegraną (0-2; 1-2)

Zajmowane miejsca po rozegranych meczach w grupach określać będziemy poprzez kolejno: 



liczbę zdobytych punktów  liczbę wygranych setów  stosunek zdobytych do straconych 
„małych punktów”  mecze bezpośrednie.

Zwycięscy grup A i B oraz C i D będą grać mecz o finał.

Przegrani tych meczy zdobywają ex aequo 3 miejsce.

Zdobywców pucharu wyłoni FINAŁ, który odbędzie się w TARNOWCU.

8. Przewidywany czas turnieju: przy maksymalnej liczbie zgłoszonych jednostek, czas 
ten jest szacunkowy i może ulec zmianie:

08:30 Rozpoczęcie turnieju, przywitanie drużyn

09:00 Mecz 1 w grupie A i C

09:50 Mecz 2 w grupie A i C

10:40 Mecz 3 w grupie A i C

11:30 Mecz 4 w grupie A i C (  posiłek  )  

12:20 Mecz 5 w grupie A i C

13:10 Mecz 6 w grupie A i C

14:00 Mecz 1 w grupie B i D 

14:50 Mecz 2 w grupie B i D 

15:40 Mecz 3 w grupie B i D (posiłek)

16:30 ½   FINAŁU  

17:20 FINAŁ

18:00 Zakończenie turnieju

Po  zakończonym  meczu  ½  FINAŁU rozdanie  nagród,  pożegnanie  drużyn,  zakończenie
zawodów  w  Łubnie  Szlacheckim,  następnie  przejazd  busem  (OSP  Sądkowa)  drużyny
zwycięskiej do Tarnowca na mecz Finałowy

9. Walkower:

Mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli:

Drużyna ma skład 5 osobowy lub mniej

Drużyna nie stawi się na mecz z własnej winy

W drużynie grał nieuprawniony zawodnik 



10. Zgłoszenia:

Zgłoszenie  drużyny należy  dokonać  u dh.  Piotra  Pętlaka  z  OSP Tarnowiec  telefonicznie,

SMS-owo lub przez Messenger do dnia 23.01.2022r.

Nr. Kontaktowy 698275019

W zgłoszeniu proszę podać nazwę jednostki (drużyny) oraz osobę do kontaktu (kapitana),

który  będzie  reprezentować  jednostkę  podczas  losowania  jak  i  w  czasie  całego  turnieju  

w sprawach ważnych do rozstrzygnięcia. 

11. Zasady finansowania:

Wpisowe 50zł od drużyny.

Koszty przyjazdu na zawody pokrywają zainteresowane drużyny.

Koszty  inne  organizacyjne  turnieju  /m.in.  sędzia,  nagrody/  pokrywa  Organizator  

i współorganizator.

12. Ubezpieczenie:

Członkowie  czynni,  którzy  posiadają  aktualne  badania  i  przeszkolenia  do  uczestnictwa  

w działaniach ratowniczo gaśniczych są ubezpieczeni ubezpieczeniem grupowym przez ZOG

ZOSP, które obejmuje również udział w zawodach sportowych

Dodatkowe ubezpieczenie grupowe NNW zapewnia Gmina Tarnowiec.

Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uczestników  turnieju  nie  objętych  w/w

ubezpieczeniem oraz za ewentualne szkody w wyniku kradzieży,  zagubienia,  uszkodzenia

sprzętu i odzieży.

13. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia

Główny zawodów. 

14. Postanowienia końcowe:

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

O rozgrywkach i terminach rozgrywek zawiadamia Organizator.

Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  wprowadzenia  zmian(y)  w  regulaminie  przed

rozpoczęciem rozgrywek po zamknięciu listy uczestników w zależności od frekwencji drużyn

i w porozumieniu z kapitanami drużyn.



Załącznik 1.

Tarnowiec / Łubno Szlacheckie, dnia 5.02.2022r

Oświadczenie o stanie zdrowia zawodników 

Ja niżej  podpisana/y  ………………………………………… oświadczam,  że wśród

osób  zgłoszonych  do  zawodów  w  dniu  dzisiejszym  zespołu  (nazwa)

………………………………………………………………: 

- nikt nie jest poddany kwarantannie lub izolacji, 

-  u  nikogo nie występują objawy:  gorączka  powyżej  38°C,  utrata  węchu i  smaku,

kaszel lub uczucie duszności – trudności w nabraniu powietrza. 

Oświadczam, że wymienione osoby (załącznik 2.) są świadome, że nie ma gwarancji,

iż  udział  w  meczu  nie  spowoduje  zwiększenia  ryzyka  zakażenia  koronawirusem  

i  wystąpienia  choroby  COVID-19.  Mają  świadomość,  że  ryzyko  takie  istnieje  i  że  w/w

choroba  może  prowadzić  do  ujemnych  skutków zdrowia  i  życia.  Na  wypadek  zakażenia

koronawirusem  w miejscu  rozgrywania  meczu  bądź  w miejscu  zakwaterowania  nie  będą

wnosić żadnych roszczeń wobec Organizatorów.

 .......................................................... 

czytelny podpis przedstawiciela / kapitana 

Drużyny OSP



Załącznik 2.

Nazwa Drużyny

Lp. Nazwisko Imię

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

………………………………………

Miejsce, Data i podpis KAPITANA



WYGRANIE SETA 

Set (z wyjątkiem seta decydującego - 3-ciego) wygrywa zespół, który pierwszy uzyska 25

punktów  z  różnicą  minimum  dwóch  punktów.  W  przypadku  remisu  24:24  gra  jest

kontynuowana do uzyskania różnicy dwóch punktów (26:24; 27:25; itd...). 

WYGRANIE MECZU 

Mecz wygrywa zespół, który wygra dwa sety. W przypadku remisu 1:1 w setach, rozgrywany

jest  set  decydujący  (3-ci)  do  momentu  uzyskania  przez  jeden  z  zespołów  15  punktów  

z różnicą minimum dwóch punktów.


