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REGULAMIN 

30. Otwartych Mistrzostw Wrocławia w siatkówce 
im. Ryszarda Płockiego 

 

I. Organizator: 

1. Organizatorem rozgrywek jest Wrocławski Szkolny Związek Sportowy. 

2. Z ramienia organizatora zawodami kieruje Mieczysław Szynkarowski  

tel. 604 607 802, e-mail: biuro@omw.wroc.pl 
 

II. Miejsce i termin: 

1. Zawody odbywają się w hali sportowej przy SP 50, ul. Czeska 38 we Wrocławiu. 

2. Zawody odbędą się w 2 rundach: wiosenna i jesienna. 

3. Terminarz zostanie opublikowany najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. 
 

III. Uczestnictwo: 

1. Przed pierwszym swoim spotkaniem zespół musi dostarczyć organizatorowi listę   

zawodników. Lista musi zawierać podpisy każdego zawodnika. Brak listy lub podpisów 

zawodników oznacza oddanie meczu walkowerem. 

2. Zgłoszenia przyjmowane są do 18.03.2022 r. bez kaucji (jedynie wypełnienie formularz 

zgłoszeniowego) - ewentualny start rozgrywek nie wcześniej niż 26.03.2022 r., 

3. Zawodnicy i zawodniczki mogą startować tylko w jednej drużynie w trakcie rundy. 

4. Zawodniczka może startować w rozgrywkach kobiet i mężczyzn. 

5. Sprawdzenie tożsamości zawodników może odbywać się tylko przed meczem na wniosek 

zespołu przeciwnego lub organizatora. Każdy zawodnik ma wtedy obowiązek podejść do 

stolika ze swoim dokumentem tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, dowód osobisty, 

paszport, itp.). W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość i braku 

zdjęcia zawodnika na podstronie jego zespołu, zawodnik zostaje niedopuszczony do gry. 

6. Drużyny zobowiązane są do grania w jednolitych strojach z numerami na koszulkach – 

wyjątek libero. 
 

IV. ZESPÓŁ 

1. W skład zespołu może wchodzić maksymalnie 20 osób. 

2. W przerwie letniej zespół może uzupełnić skład do ilości maksymalnej (20 osób) lub 

wymienić (wykreślić i dopisać) maksymalnie 5 zawodników. 

3. Organizator udostępni każdemu zespołowi podstronę na stronie 

www.siatkowka.omw.wroc.pl w celu umieszczenia tam informacji o swoim składzie, 

osiągnięciach, sponsorach itp. Ważne: 

a) Informacje na stronie będą zamieszczane bezpłatnie przez administratora strony OMW. 

Zespoły mogą też przesyłać zdjęcia swoich zawodników (wykonane w dniu zawodów po 

sprawdzeniu tożsamości).  

b) Za treści informacji opublikowanych na podstronach odpowiadają kapitanowie 

zespołów - tzn. mają prawo i wszystkie zgody do przesłanych informacji i zdjęć 

(szczególnie zgodę na opublikowanie wizerunku zawodników). 

c) Jeśli zawodnik podczas sprawdzania tożsamości przed meczem, nie będzie posiadać 

dokumentu ze zdjęciem dopuszcza się potwierdzenie tożsamości na stronie zespołu OMW. 
 

V. Przebieg rywalizacji: 

1. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn i ustalany jest przez 

organizatora. Ilość zespołów ograniczona do: kobiety 12 zespołów, mężczyźni: 24 

zespoły.  

2. Jeśli ustalony zostanie system pucharowy planuje się rozgrywanie dwumeczu (mecz  

i rewanż). Zespoły będą rozstawiane na bazie wyników z roku 2021. 

3. Mecze będą przebiegać w duchu fair-play - bez sędziów DZPS, 

4. W rozgrywkach obowiązują przepisy PZPS (za wyjątkiem zmian wprowadzonych  

w niniejszym regulaminie przez organizatora).  

5. Na rundę obowiązuje skład drużyny podany na pierwszym meczu rundy. Brak możliwości 

dokonywania zmian w składzie w trakcie rundy. 

6. Jeżeli w ciągu 5 minut od wyznaczonego terminu nie stawi się na boisko 6 zawodników - 

drużyna przegrywa mecz walkowerem. 

7. Jeżeli po rozpoczęciu spotkania zawodnik odniesie kontuzję, a drużyna nie posiada 

rezerwowego, to dopuszczalne jest zakończenie spotkania w niepełnym składzie. 
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8. Mecze rozgrywane będą do trzech setów do 25 punktów (2 pkt przewagi). W fazie 

finałowej możliwa zmiana. 

9. W przypadku remisu w dwumeczu (raz wygra zespół 1, a raz zespół 2), o awansie 

decyduje bilans setów, później liczbę wygranych setów, bilans małych punktów, liczbę 

zdobytych małych punktów. 

10. W przypadku rozgrywek grupowych przy uzyskaniu przez dwa lub więcej zespołów równej 

ilości punktów o kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno: 

a) wyniki meczów pomiędzy drużynami bezpośrednio zainteresowanymi (punkty, różnica 

setów, liczba zwycięskich setów, różnica małych pkt, liczba zdobytych małych punktów), 

b) różnica setów (małych pkt) w całym turnieju. 

11. W przypadku gdy zespół odda 2walkowery (zespół może zostać ukarany walkowerem za 

brak 6 zawodników na początek meczu; zespół przed, w trakcie lub po meczu dopuści się 

niesportowego zachowania, rażącego niestosowania się przez zawodnika lub zespół do 

niniejszego regulaminu; uszkodzenia sprzęt szkolnego lub organizatora – niezależnie od 

walkowera naprawa sprzętu odbędzie się na koszt zespołu), zespół jest usuwany z 

rozgrywek. 

12. Jeśli usunięcie zespołu odbędzie się w rundzie wiosennej to wszystkie wyniki zespołu 

usuwane są z tabel. Jeśli usunięcie zespołu odbędzie się w rundzie jesiennej to wyniki 

rozegranych już meczów pozostają w tabeli a wyniki meczów przyszłych wyniosą 2:0 dla 

przeciwników. 

13. Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki. 

14. Organizator zapewnia przebieralnie. Za wszelkie rzeczy w nich pozostawione organizator 

i właściciel obiektu nie odpowiadają. 
 

VI. Nagrody: 

1. Najlepsze zespoły męskie i żeńskie otrzymują: 

a) dyplomy – dla 4 zespołów, 

b) medale – dla 3 zespołów, 

c) upominki – rozdzielone spośród ewentualnie pozyskanych.  

2. Nagrody a-b finansowane są z dotacji gminy Wrocław. 
 

VII. Zmiana terminu meczu: 

1. Organizator ma prawo do zmiany terminu (daty lub/i godziny) oraz miejsca rozgrywania 

meczu o ile skutecznie powiadomi o tym fakcie zespoły, których zmiana dotyczy  

z minimalnie 7 dniowym wyprzedzeniem. Jeśli zespołowi powyższej opisana zmiana nie 

odpowiada ma prawo do zmiany terminu zgodnie z punktem VII ppkt 2-3. 

2. Dopuszcza się zmiany terminów rozgrywania meczów przez drużyny jeżeli: 

 Informacja o zmianie terminu rozgrywania meczu zostanie przekazana organizatorowi 

na 8 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Informacja ma zostać wysłana 

na biuro@omw.wroc.pl i zawierać zgodę przeciwników, nowy termin meczu oraz 

zapewnienie o posiadaniu miejsca do rozegrania. 

 Przekładany mecz musi odbyć się przed zakończeniem danej kolejki spotkań. 

 Zespół chcący przełożyć termin meczu musi uzyskać zgodę drużyny przeciwnej oraz 

na własny koszt zapewnić miejsce rozegrania meczu. 

3. Oba zespoły muszą poinformować e-mailowo organizatora o wyniku meczu najpóźniej 

przed rozpoczęciem się pierwszego meczu danej kolejki/rundy. 

4. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z ww. wymogów drużyny muszą stawić się 

w planowanym przez organizatora terminie. Zabrania się przekładania meczów  

2 ostatnich kolejek rozgrywek oraz meczów półfinałowych i finałowych. Obowiązuje limit 

2 zmian terminów na zespół na cały cykl 30. OMW. 
 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Opiekunowie (kapitanowie) zespołów wyrażają zgodę na przekazanie przez organizatora 

danych kontaktowych przedstawicielom innych zespołów. 

2. Gospodarze (drużyny wymieniane jako pierwsze w terminarzu) w pierwszych meczach 

zobowiązani są do rozwieszenia siatki a w ostatnich meczach do jej zdjęcia. 

3. W sytuacjach spornych decyduje przedstawiciel organizatora obecny w czasie zawodów – 

w sytuacjach nadzwyczajnych przedstawiciel konsultuje sytuację z Zarządem 

Stowarzyszenia. 
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4. Zgłaszając się do 30. OMW w siatkówce im. Ryszarda Płockiego zawodnicy wyrażają 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestników,  

w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, 

internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres 

mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących organizowanych obecnie  

i w przyszłości zawodów przez organizatorów 30. OMW w siatkówce im. Ryszarda 

Płockiego. 

5. W związku z pandemią uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego - https://www.gov.pl/web/gis/zakecenia-i-wytyczne-

glownego-inspektora-sanitarnego. 


