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UCSiR Puchar Polski Amatorów w Piłce Siatkowej 

Warszawa, 28–29.08.2021 

 

 

1. Organizator: 

Polska Siatkówka Masters i Amator 
e-mail: info@polskasiatkowka.pl 
 
Patron Tytularny Ursynowskie Centrum Sportu I Rekreacji 

 
2. Termin i miejsce: 

 
28 – 29.08.2021  Warszawa 

 
28.08.2021 – uroczyste otwarcie turnieju, rozpoczęcie zawodów, mecze 

28.08.2021 – mecze, spotkanie integracyjne 

29.08.2021 – mecze, zakończenie zawodów, ceremonia pucharowa 

 

Miejsce: 

Obiekty sportowe Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji - Zespół Obiektów Sportowych „Hawajska”      

ul. Dereniowa 48,  02-776 Warszawa, Arena Ursynów ul W. Pileckiego. 

 

 

3. Uczestnictwo: 

3.1. Zawody zostaną rozegrane w 2 (dwóch) kategoriach wiekowych: 

- powyżej 18 lat  - kobiety  

- powyżej 18  lat  - mężczyźni 

 

3.2. Uczestnicy nie mogą być czynnymi  zawodnikami  sezonu 2020/2021 rozgrywek Polskiego Związku Piłki 

Siatkowej lig centralnych oraz wojewódzkich III lig grających w lidze z prawem gry o awans do ligi 

centralnej. Organizator posiada możliwość weryfikacji na bieżąco poprzez Ogólnopolski System 

Ewidencji Klubów i Zawodników. 

 

3.3. Weryfikacji dotyczącej przynależności klubowej nie podlegają zawodniczki rocznikowo od lat 30 oraz 

zawodnicy od lat 35.  
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3.4. Dopuszcza się uczestnictwo drużyn zgłoszonych do rozgrywek w ramach PZPS/WZPS w ligach niższych 

niż III liga bez prawa gry o awans do ligi centralnej. 

 

3.5. W przypadku stwierdzenia faktu i naruszenia wymogu zawartego w punkcie 3.2. i udziale w turnieju, 

drużyna podlega dyskwalifikacji i wykluczeniu z rozgrywek bez zwrotu poniesionych kosztów. 

 

3.6. Zawodnicy startujący w zawodach  oświadczają, że udział w UCSiR Pucharze Polski Amatorów w Piłce 

Siatkowej Kobiet i Mężczyzn organizowany w dniach 28–29.08.2021 r. w Warszawie, biorą na własne 

ryzyko i odpowiedzialność za zdrowie i następstwa od nieszczęśliwych wypadków, co potwierdzają 

akceptacją regulaminu w systemie rejestracyjnym. 

 

3.7. Zawodnicy grający w turnieju muszą posiadać jednakowe, ponumerowane (zgodnie z przepisami) stroje 

sportowe.  

 

3.8. Uczestnicy biorą udział w turnieju o UCSiR Puchar Polski  Amatorów  w Piłce Siatkowej Kobiet i 

Mężczyzn. 

 

3.9. Drużyna musi liczyć co najmniej  7 zawodników, maksymalnie może liczyć  12 zawodników + 2 libero. 

 

3.10. Zawodnik może uczestniczyć w turnieju tylko w jednej drużynie. 

 

3.11. Zgłoszenia należy dokonać tylko i wyłącznie poprzez udostępniony system rejestracji internetowej. 

      https://competit.pl/w/0715/  

 

3.12. Zgłoszenie do turnieju wymaga: 

 

- założenie lub dołączenie do wybranej drużyny, 

- wypełnienie wszelkich niezbędnych rubryk, których wymaga system, 

- akceptacje regulaminu, 

- wniesienie opłaty startowej do dnia zamknięcia terminu rejestracji uczestników. 

 

3.13. Za udział w UCSiR Pucharze Polski Amatorów  w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn pobierana jest 

opłata wpisowa  w wysokości:  

 

- 120 zł od osoby ( kwota dotyczy zgłoszonego zawodnika/zawodniczki ).  
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3.14. Wpłaty należy dokonać na konto wskazane w systemie rejestracyjnym. 

 

3.15. Termin zgłoszeń:     20.08.2021     

 
 
3.16. Organizator zapewnia : 

 

 - Puchar Polski dla zwycięzców , 

 - pamiątkowe statuetki  za udział w turnieju, 

- nagrody indywidualne dla wytypowanych zawodników, 

- udział w imprezie towarzyszącej, 

- opiekę medyczną, 

- nieograniczony dostęp do wody mineralnej, 

- szatnie z pełnym węzłem sanitarnym, 

- piłki rozgrzewkowe i meczowe, 

- profesjonalną obsługę sędziowską 

 

4. Regulacje finansowe: 

Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz wszelkich wyrządzonych szkód ponoszą uczestnicy. 

 

5. System rozgrywek i sposób wyłonienia zwycięzcy: 

5.1. UCSiR Puchar Polski Amatorów w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn  rozgrywany jest  systemem 

turniejowym. 

 

5.2. Mecze będą rozgrywane zgodnie z „Oficjalnymi przepisami gry w piłkę siatkową” 

 

5.3. Spotkania będą grane do 2 (dwóch) wygranych setów, w przypadku wyniku 1:1, seta decydującego gra 

się do 15 punktów (z przewagą 2 punktów). 

 

5.4. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo:  

- podziału na grupy eliminacyjne,  

- rozstrzygania spraw spornych nie objętych niniejszym regulaminem.  

 

5.5. Po otrzymaniu zgłoszenia Komitet Organizacyjny dokona podziału na grupy eliminacyjne. 

 

5.6. W grupach mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym”. 

 
5.7. Kolejność zespołów w poszczególnych grupach ustala się wg następujących zasad: 
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-     ilość zwycięstw, 

- ilość zdobytych punktów,  

- lepszy stosunek setów – wygranych do przegranych, 

- lepszy stosunek małych punktów – zdobytych do straconych,  

- za zwycięstwo bez straty seta zespół otrzymuje:  3 pkt 

- za zwycięstwo w meczu 2-1 zespół otrzymuje:      2 pkt,  

- za przegranie meczu 1-2 zespół otrzymuje:           1 pkt, 

- za przegranie meczu 2-0                                            0 pkt. 

 

5.8. Dopuszcza się możliwość rozegrania półfinałów w zależności od ilości zgłoszonych drużyn i podziału na 
grupy, jak i klasyfikacji z gry każdy z każdym bez podziału na grupy.  
 

5.9. W szczególnym przypadku Komitet Organizacyjny w porozumieniu z komisją                                                              
sędziowską może zmienić system rozgrywania turnieju. 
 

5.10. O zakwalifikowaniu się do rozgrywek decyduje kolejność zgłoszenia.    

                                                          Ilość miejsc ograniczona. 

 

6. Miejsce rozgrywania turnieju UCSiR Pucharu Polski Amatorów w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn : 

Główna hala sportowa  :  Obiekty sportowe Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji - Zespół Obiektów   

 Sportowych „Hawajska”    ul. Dereniowa 48,  02-776 Warszawa, Arena Ursynów ul. W.Pileckiego 

 

7.  Biuro zawodów (rejestracja końcowa, dopuszczenie do zawodów, itp.) :  

Obiekty sportowe Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji - Zespół Obiektów Sportowych „Hawajska”      

8. ul. Dereniowa 48,  02-776 Warszawa, Arena Ursynów ul. W. Pileckiego 

 

9. Osoby biorące udział w turnieju Pucharu Polski Amatorów w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn  
wyrażają zgodę na publikacje wizerunku w każdy sposób w jaki publikowane lub rozpowszechniane 
będą informacje o imprezie oraz w celach marketingowych organizatora, a także reklamodawców i 
partnerów.  

 
 

10. Osoby biorące udział w turnieju Pucharu Polski Amatorów w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn  
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu weryfikacji zawodników zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 
 

 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE. 
L Nr 119), informujemy, że:  
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Turnieju jest Polska Siatkówka Masters i Amator.  
2. Dane osobowe uczestników Turnieju będą przetwarzanie przez okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym 

dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Turnieju, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.  
3. Dane osobowe uczestników Turnieju będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (OJ L 119, 4.5.2006, p. 1-88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm., UODO), polskimi przepisami 
przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym 
Regulaminem.  

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

5. Podstawę przetwarzania Pani/a danych osobowych stanowi art. 23 ust.1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust.1 lit. b) 
RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Turnieju stanowi zawarcie umowy) 
oraz art. 23 ust.1 pkt 1 UODO i art.6 ust.1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna 
zgoda osoby, której dane dotyczą. 

6. Uczestnikom przysługuje również prawo do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia 
danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) 
przenoszenia danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych (a od 25 maja 2018r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych 
przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne 
wskazanie swoich żądań i przesłanie na adres Administratora. 

8. Przetwarzanie danych, o których mowa u ust.3 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Turnieju 
obejmuje także:  

 publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą drużyny na liście startowej Turnieju, w wynikach 
zawodów publikowanych w Internecie i miejscu rozgrywania Turnieju oraz w każdy sposób, w jaki 
publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt, 

 publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą 
informacje o imprezie oraz w celach marketingowych organizatora, a także reklamodawców i partnerów. 
 

 
 
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie lub brak zgody na ich udział uniemożliwia udział w Turnieju. Dokonanie zgłoszenia jest 
jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz na przetwarzanie danych 
osobowych. 
 

 

 

Komitet organizacyjny 

Polska Siatkówka Masters i Amator 

 

 


