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Regulamin 

 
techniczny turnieju ringo, wliczanego do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej 

XLII Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" SA. 

 

1. Organizator - Ognisko TKKF "Chemik". 

2. Czas i miejsce - Turniej rozegrany zostanie w Ośrodku Rekreacyjno Wypoczynkowym w Wólce 

Profeckiej w dniu 30. 09. 2021 (czwartek) o godz. 15.50. 

3. Uczestnictwo - W turnieju mogą uczestniczyć pracownicy, emeryci i renciści Zakładów Azotowych 

„Puławy” S.A., stażyści finansowani przez Powiatowy Urząd Pracy pracujący na rzecz danych jednostek 

organizacyjnych, pracownicy pracujący na rzecz danych jednostek organizacyjnych zatrudnieni poprzez 

Agencję Pracy Tymczasowej oraz pracownicy, emeryci i renciści podmiotów gospodarczych 

wyodrębnionych z Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Dopuszcza się do udziału pary mieszane, tz. 

zawodnicy w jednej parze mogą być z różnych jednostek spartakiadowych. 

4. Sposób przeprowadzenia - Turniej zostanie rozegrany systemem „brazylijskim”. Zespoły składają się 

z 2 zawodników(nie wolno zmieniać zawodników czasie turnieju). Mecze rozgrywane są na boisku do 

siatkówki plażowej. Gra toczy się do 11 punktów (przy dużej ilości zawodników, będziemy grać do 9 

pkt.). Linia boczna boiska liczy się jako boisko. Punkt zdobywa się powodując upadek kółka na boisku 

przeciwnika, a traci się dopuszczając do upadku kółka na własnym boisku lub przy błędzie 

regulaminowym. Po każdym kolejnym zdobyciu 5-ciu punktów następuje zmiana serwującej drużyny i 

zawodnika (nie może serwować ciągle ten sam zawodnik). Ustawienie zawodników jest dowolne. Kółko 

można chwytać i rzucać z za boiska. Chwytać kółko można tylko jedną dłonią. Rzut wykonuje się tylko 

dłonią chwytającą. Kółka schwytanego nie wolno przekładać, dotykać nim partnera, ziemi lub siatki. 

Dotknięcie siatki przez zawodnika traktuje się jako stratę punktu. Zwody przy wykonywaniu rzutu są 

zabronione. Przy rzucie jedna stopa musi dotykać ziemi, a lot kółka musi być płaski z rotacją wokół osi 

pionowej (pochylenie kółka nie może być większe niż 45 stopni). Kółko nie może koziołkować w locie. 

Serw z netem i upadkiem kółka na boisko traktuje się jako zdobycie punktu. Od pierwszego dotknięcia 

kółka schwytanego w biegu, wolno wykonać najwyżej 4 kroki celem wyhamowania. Jeżeli kółko odbije 

się od ciała chwytającego lub partnera i zostanie prawidłowo schwytane, gra toczy się dalej. 

5. Sędziowanie - Sędziów wyznacza organizator. Za nie sportowe zachowanie sędzia może ukarać 

drużynę poprzez: 

• upomnienie zawodnika żółtą kartką  

• ponowne ukaranie żółtą kartką (automatycznie kartka czerwona) powoduje utratą punktu. 

• bezpośrednio kartka czerwona (konsekwencje jak wyżej) 

6. Punktacja – Kolejność miejsc w klasyfikacji drużyn ustalona zostanie na podstawie zdobytych 

punktów. Wyniki czterech najlepszych zawodników z danej jednostki organizacyjnej, stanowić będą o 

miejscu drużyny w punktacji drużynowej Spartakiady. W przypadku par mieszanych (z innej jed.org.)do 

wyniku drużynowego liczy się połowa punktów wynikających z zajętego miejsca przez parę. Wyniki 

turnieju wliczane są zarówno do punktacji indywidualnej jak i drużynowej XLII Spartakiady. 

7. Nagrody - Za zdobycie miejsca od I do III zawodnicy otrzymają bony upominkowe, nagroda dla 

najlepszej pary kobiecej. 

8. Postanowienia końcowe – Zawodnicy grają bez obuwia. Zaleca się zawodnikom posiadanie okularów 

p.słonecznych i nakrycia głowy. Ewentualne odwołania powinny spływać do organizatora w terminie 7 

dni od daty ogłoszenia komunikatu końcowego konkurencji. Po upływie terminu nie będą rozpatrywane. 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi. 

Podczas zawodów obowiązuje dystans i dezynfekcja rąk. 
Informujemy, że wzięcie udziału w niniejszej konkurencji Spartakiady będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów oraz dla realizacji celów statutowych Ogniska TKKF „Chemik”. 

Ponadto uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska i umownej jednostki 

organizacyjnej w publikacjach związanych z udostępnieniem wyników zawodów oraz na wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego na 

wykonywanych podczas zawodów zdjęciach dla celów sprawozdawczych i propagatorskich. 

 


