Regulamin XVI Diecezjalnego Turnieju w Piłkę Siatkową
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej
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Postanowienia ogólne
• Data turnieju: 22 października 2022 r.
• Miejsce: Miasto Brańsk – Hala Zespołu szkół im. Armii Krajowej w Brańsku
• Organizatorem turnieju jest: Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji
Drohiczyńskiej przy współpracy z Oddziałem KSM DD w Brańsku
Warunki udziału
• Każdy Oddział KSM DD lub inna wspólnota działająca przy parafii (np. Liturgiczna
Służba Ołtarza, Oaza, Schole Parafialne itp.) lub szkole (np. Szkolne Koło Caritas lub
Drużyna Harcerska itp.) może wydelegować jedną drużynę męską i jedną żeńską
• Przed przystąpieniem do rozgrywek każdy zobowiązany jest dostarczyć imienną listę
zawodników.
• Tylko zawodnicy wpisani na listę startową mają prawo do udziału w rozgrywkach.
• Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach mogą być reprezentantami tylko jednej
drużyny.
• Zespół może składać się maksymalnie z 10 zawodników i trenera
• Zawodnikami w drużynie mogą być:
a) Członkowie Oddziału KSM, kandydaci oraz sympatycy
b) Członkowie innych organizacji kościelnych
c) Księża, Alumni, Siostry Zakonne oraz katecheci
• W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy są zrzeszeni lub w ostatnich
dwóch latach grali w klubach piłki siatkowej, z wyjątkiem osób okazujących się legitymacją
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Organizacja rozgrywek
• Turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym.
• Zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy.
• Godzina podana w terminarzu jest godziną wejścia na płytę boiska i rozpoczęcia
rozgrzewki, która trwa maksymalnie 5 min. Niestawienie się drużyny do czasu zakończenia
rozgrzewki oznacza walkower na korzyść drużyny przeciwnej w stosunku 0:2, 3 punktów.
• W przypadku mniejszej lub większej ilości drużyn Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do zmiany systemu rozgrywek.
Harmonogram rozgrywek
• Na podstawie losowania przeprowadzonego przez Organizatora turnieju, zostanie
ustalony podział na grupy.
• Terminarz rozgrywek zostanie ustalony przez Organizatora.
Przepisy gry
• Obowiązują najnowsze przepisy określone w „Międzynarodowych Przepisach Gry w
Piłkę Siatkową”.
• W przypadku gdy drużyna będzie liczyła pięciu zawodników (np. z powodu
niestawienia się kompletnego składu drużyny, kontuzji zawodników, bądź dyskwalifikacji,
wykluczenia zawodnika) dana drużyna przegrywa spotkanie. Punkty i sety zdobyte przez
drużynę przegraną zostają zachowane, a drużynie wygranej zostają dopisane sety i
punkty brakujące do zwycięstwa.
• Mecz prowadzą sędziowie lub Organizatorzy wcześniej do tego uprawnieni.
• Drużyny grają do dwóch wygranych setów.
• Sety rozgrywane są do uzyskania 25 punktów i do przewagi 2 pkt. przy stanie 24:24.
• W przypadku remisu w setach 1:1, trzeci decydujący set rozgrywany będzie tiebreakiem do 15 pkt z przewagą 2 pkt.
• Każdy zespół ma prawo, w każdym secie, do maksymalnie dwóch przerw na
odpoczynek i pięciu zmian zawodników.
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• Wszystkie przerwy między setami trwają po 2 minuty, a przerwy na żądanie 30
sekund.
• Każdy zespół spośród 10 zawodników zgłoszonych do gry, może zarejestrować
jednego zawodnika wyspecjalizowanego w grze obronnej zwanego „Libero”.
• Siatka umieszczona jest na wysokości 2,43 m dla mężczyzn.
•
Siatka umieszczona jest na wysokości 2,24 m dla kobiet.
•
Kolor i wzór koszulek, musi być jednakowy, lub zbliżony do jednakowego dla całej
drużyny.
• Zawodnicy naszą okulary lub szkła kontaktowe na własne ryzyko.
• W grze nie wolno:
a) Dotykać siatki
b) Przekraczać linii środkowej
c) Zawodnikowi obrony atakować z pola ataku
d) Drużynie odbijać piłki więcej niż 3 razy (4 raz z odebraniem bloku)
e) Odbijać piłki kolejno 2 razy z rzędu przez tego samego zawodnika (z wyjątkiem
odbicia po bloku)
f) Jeśli piłka jest podnoszona, pchana, rzucana uznaje się ją za przetrzymaną
Punktacja
• Za zwycięstwo:
a) 2:0 w setach drużyna uzyskuje 3 pkt, a pokonani 0 pkt
b) 2:1 w setach drużyna uzyskuje 2pkt, a pokonani 1 pkt
c) Za walkower uzyskuje 3 pkt, a drużyna która się nie stawiła -1 pkt
Postanowienia organizacyjne
• Kapitan drużyny zgłasza sędziemu gotowość drużyny do gry w spotkaniu.
• Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędzią.
• Z powodu małej ilości czasu na rozegranie turnieju, Organizator nie dopuszcza przez
drużyny zmiany terminów meczów.
• Na terenie płyty boiska obowiązuje obuwie sportowe z jasną (białą, pomarańczową)
podeszwą.
• Wejście na płytę boiska dopuszczalne jest tylko za zgodą Organizatora lub sędziego.
• Drużyna musi się zgłosić do Organizatorów na 10 minut przed rozgrywanym przez
siebie meczem.
• Mecze rozgrywane są według zasad fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego
wychowania.
• Kibice oraz zawodnicy mają zakaz używania niecenzuralnych i obraźliwych słów
podczas turnieju.
• Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych
oraz używania jakichkolwiek środków odurzających.
• Organizator ma prawo sprawdzić tożsamość zawodników wpisanych do składu
drużyny.
• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawiane w szatniach oraz za rzeczy
zniszczone przez członków drużyn w trakcie turnieju.
Postanowienia końcowe
Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 października 2021 roku.
Zgłoszeń można dokonać pisząc na adres ksm@ksm-drohiczyn.pl lub dzwoniąc pod numer
tel.: 85 307 06 03.
W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub przepisów gry, Organizator lub
sędzia samodzielnie lub na prośbę Organizatora ma prawo:
a) Weryfikacji wyniku meczu
b) Dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny ze spotkania, bądź rozgrywek.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału
w turnieju osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania
konkurencji.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodnikom.
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Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników swojej drużyny z niniejszym
regulaminem.
Każdy z zawodników po zapoznaniu się z regulaminem składa swój podpis, potwierdzając
zapoznanie się z jego treścią i aprobatę.
Podpisanie regulaminu jest wymogiem koniecznym do wzięcia udziału w turnieju.
Kapitanowie drużyn są zobowiązani do dostarczenia podpisanych regulaminów przed
rozpoczęciem pierwszego meczu ich drużyny.
Niedostarczenie regulaminu z podpisami zawodników w wyznaczonym terminie grozi
niedopuszczeniem drużyny do rozgrywek.
Każdy zawodnik zobowiązany jest również do przestrzegania regulaminów Sali na której będą
rozgrywane mecze.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze KSM DD ul. Kościelna 10, 17-312
Drohiczyn lub dzwoniąc pod nr. tel.: 85 307 06 03
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian
w niniejszym regulaminie.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą umieszczenia go na stronie internetowej KSM
DD tj. www.ksm-drohiczyn.pl
W przypadkach spornych (nie ujętych w niniejszym regulaminie) decyzję podejmuje
Organizator po wcześniejszym zapoznaniu się ze stanowiskami stron.

Regulamin rozgrywek jest dla mnie czytelny i zrozumiały. Zobowiązuję się do przestrzegania
powyższego regulaminu:
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