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REGULAMIN 

TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ OLIVIA BUSINESS CENTRE 

  

1.Regulamin niniejszy określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Turnieju Piłki Siatkowej Olivia 

Business Centre (dalej ,,Turniej’’).  

 

I. ORGANIZATOR 

OLIVIA SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy 

al. Grunwaldzkiej 472C, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego prze Sad Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475473, NIP 5842732752, REGON 221946200,  

 

II.  UCZESTNICY TURNIEJU 

Uczestnikami Turnieju są osoby zgłaszającą chęć wzięcia udziału w rozgrywkach turniejowych. 

 

III. CEL ROZGRYWEK 

Celem organizowanych rozgrywek jest w szczególności: 

a) budowanie społeczności Olivia Business Centre (OBC),  

b) zrzeszanie i integrowanie osób amatorsko uprawiających tę dyscyplinę sportu,  

c) wspieranie rozwoju ambasadorskich klubów działających w OBC,  

d) popularyzacja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa oraz zdrowej rywalizacji według zasad ,,fair-

play’’. 

 

IV. MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWANYCH SPOTKAŃ 

Turniej odbędzie się w dniach 14 -15 maja 2022 roku w Centrum Sportu Gumed mieszczącym się  

w Gdańsku przy ulicy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk, Rozpoczęcie Turnieju nastąpi 14 

maja 2022 roku o godzinie 9:00. 

 

V. ZASADY PRZEPROWADZANIA ROZGRYWEK TURNIEJOWYCH 

1. Mecze rozgrywane trakcie Turnieju będą odbywać się zgodnie z przepisami i zasadami piłki 

siatkowej, zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS) oraz z poszanowaniem 

zasad ,,fair-play’’.  

2. Mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów.  

3. W przypadku remisu, trzeci set będzie rozgrywany do 15 (piętnastu) punktów, przy 

jednoczesnym zachowaniu 2 (dwóch) punktów przewagi przez jedną z drużyn.  

4. Każdej drużynie przysługują 2 (dwie) przerwy na żądanie w każdym secie (nie ma żadnych innych 

przerw w setach). 

5. Przerwa między setami trwa maksymalnie 3 minuty. 

6. Zmiany w drużynie następują zgodnie z zasadami PZPS (6 zmian powrotnych w jednym secie). 

7. Każde spotkanie w ramach Turnieju sędziować będą sędziowie boiskowi. 

8. Organizator zapewnia obsługę sędziowska na każde spotkanie – sędzia główny prowadzi 

jednoosobowo całe spotkanie i podejmuje ostateczna decyzję w sprawach spornych. 

9. Przerwę w trakcie seta na żądanie zgłasza trener, kierownik lub kapitan drużyny sędziemu 

głównemu odpowiednim gestem lub słowem. 
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10. W sytuacjach spornych tylko kapitan ma prawo interpretacji decyzji sędziego. 

11. Rozgrywki będą prowadzone w systemie uzależnionym od ilości zgłoszonych zespołów i 

ustalonym przed rozpoczęciem Turnieju przez sędziego i Organizatora. 

VI. OBOWIĄZKI DRUŻUN 

 

1. Każda drużyna może liczyć maksymalnie 12 Uczestników. Możliwe jest dopuszczenie do turnieju 

zespołów złożonych z 6 Uczestników.  

2. Drużyny biorące udział w Turnieju mogą być mieszane. W każdej z drużyn na boisku podczas 

meczu musi przebywać co najmniej jedna kobieta. 

3. Każdy Uczestnik może występować tylko w jednym zespole. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania jednolitych strojów sportowych oraz obuwia 

sportowego.  

W przypadku braku jednolitych strojów sportowych, każdy Uczestnik zobowiązany jest do 

posiadania jednej białej i jednej czarnej koszulki. 

VII. PUNKTACJA  

 

Podczas Turnieju przyjmuje się następującą punktację: 

Za wygrany mecz w stosunku  2 : 0   3 punkty 

Za wygrany mecz w stosunku  2 : 1   2 punkty 

Za przegrany mecz w stosunku  1 : 2  1 punkt 

Za przegrany mecz w stosunku  0 : 2   0 punktów 

O kolejności miejsc w grupie w turnieju decyduje: 

 Łączna ilość zdobytych punktów 

 Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do straconych 

 Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do straconych 

Bezpośredni pojedynek 

 

VIII. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU DRUŻYNY ORAZ PRZEBIEG TURNIEJU 

 

1. Zgłoszenie udziału drużyny w Turnieju należy przesłać za pośrednictwem adres e-mail: 

events@oliviacentre.com w terminie do dnia 3 marca 2022 roku do godziny 17:00. Losowanie drużyn 

odbędzie się do 11 maja 2022 roku na terenie Olivii Centre w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472.  

O przyjęciu zgłoszenia drużyny decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia się większej liczby 

drużyn, drużyny zgłoszone w dalszej kolejności, zostaną wpisane na listę rezerwową.  

 

2. W pierwszej fazie turnieju (SOBOTA - 14 maja 2022 roku) mecze będą rozgrywane w 4 GRUPACH: 

a) Grupy zostaną wylosowane minimum dzień przed rozpoczęciem turnieju. 

b) Do fazy pucharowej wychodzą po dwa najlepsze zespoły ze wszystkich czterech grup. 

 

3.Harmonogram Turnieju: 

14 maja 2022 r.- potwierdzenie zgłoszeń. 

14 maja 2022, godz. 9:00-17:00 - rozgrywki turniejowe, faza grupowa. 

15 maja 2022, godz. 10:30-16:30 - rozgrywki turniejowe, półfinały i finał. 

15 maja 2022, godz. 16:45 - ogłoszenie wyników turnieju.  

mailto:events@oliviacentre.com
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W przypadku niestawienia się drużyny do poł godziny przed planowanym pierwszym meczem, drużyna 

ma obowiązek (pod rygorem wykluczenia) zgłosić telefonicznie Organizatorowi spóźnienie. Procedury 

przedturniejowe (rejestracja, losowanie numerów, rozgrzewka), toczyć będą się bez udziału drużyny. 

Niezgłoszenie się drużyny do poł godziny przed planowanym pierwszym meczem skutkuje jej 

wykluczeniem z rozgrywek.  

 

4.Druga Faza turnieju (NIEDZIELA - 15 maja 2022 roku) odbywa się SYSTEMEM PUCHAROWYM. 

a) Zwycięzcy grup spotykają z drużynami z drugich miejsc, 

b) Zespoły z tej samej grupy nie mogą spotkać się ze sobą w pierwszej rundzie fazy pucharowej. 

 

MECZE FINAŁOWE (I MIEJSCE oraz III MIEJSCE) będą rozgrywane na boisku centralnym.  

 

IX. USTALENIA ORGANIZACYJNE  

 

1. Wszelkie informacje dotyczące organizacji Turnieju będą zamieszczane przez Organizatora na 

stronie internetowej www.oliviacentre.com. 

2. Organizator czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu i prawidłowym przebiegiem Turnieju.  

3. Organizator Turnieju nie ubezpiecza Uczestników oraz osób towarzyszących od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki 

oraz konsekwencje związane z działaniem osób trzecich oraz innych Uczestników Turnieju.  

4. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez Uczestników w związku  

z uczestnictwem w Turnieju.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w 

szczególności w szatni, toalecie, na trybunach.  

6. Udział w Turnieju jest równoznaczny ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w 

przedmiocie braku jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Turnieju.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie przez Uczestnika informacji o stanie 

zdrowia i/lub o przeciwskazaniach do uczestnictwa w Turnieju. 

8. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania dyscypliny oraz wykonywania poleceń osób 

odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg Turnieju.  

9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu, 

instrukcji lub zaleceń Organizatora. 

10. Uczestnik oświadcza, że jest świadom, że organizowany Turniej ma charakter sportowo - 

rekreacyjny oraz uczestnictwo w rozgrywkach może powodować urazy lub kontuzje. Wszelkie 

ryzyko związane z udziałem w Turnieju ponosi Uczestnik.  

11. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Turnieju za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. 

12. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem w Turnieju. 

13. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego 

podczas realizacji Turnieju we wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych 

Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych materiałów i zdjęć w 

szczególności do upublicznienia, udostępnienia w mediach, powielania, zwielokrotnienia, 

emisji, publikacji, nadawania lub transmisji, które mogą być rozpowszechnianie w szczególności 

w mediach elektronicznych (na stronach internetowych i portalach społecznościowych), prasie 
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oraz w telewizji. Zezwolenie udzielone jest dobrowolne, nieodpłatnie i nie jest ograniczone 

czasowo ani terytorialnie.   

14. W przypadku zgubienia przez Uczestnika kluczyka do szafki, zostanie on obciążony kosztami jego 

dorobienia w kwocie 50zł. 

15. Uczestnik oświadcza, że poznał się i akceptuje Regulamin korzystania z Centrum Sportowego 

GUMed, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2019 Rektora GUMed z dnia 04 lutego 

2019 roku, dostępny na stronie obiektu pod adresem: 

https://centrumsportu.gumed.edu.pl/54030.html  

16. Przystąpienie Uczestnika do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy 

prawa. 

https://centrumsportu.gumed.edu.pl/54030.html

