
 

 

 
DUMNI Z NIEPODLEGŁEJ  

POD HONOROWYM PATRONATEM PREZESA POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ 

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 2 

  
1. Organizator:     Akademicki Związek Sportowy Warszawa 

ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa 
  

2. Termin i miejsce:   25-27.11.2022r., Warszawa    

3. Cel turnieju:   - promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 
- wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu  
- kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność 
współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku  
- stworzenie warunków do zwiększenia aktywności dzieci i młodzieży  

4. Kategorie wiekowe:  Juniorka młodsza (2006/2007)  
Junior młodszy (2006/2007)  

    
5. System gry:   Mecze w grupach: 3 sety do 25 punktów 

Mecze w fazie pucharowej do dwóch (2) wygranych setów do 25 punktów, 
w przypadku remisu 1:1 tie-break do 15 punktów. 

6. Zakwaterowanie    o3 Hotel, 02-758 Warszawa, ul. Mangalia 1  
Pokoje 2-4 osobowe z łazienką, telewizorem i dostępem do Internetu.  
Nie ma możliwości kwaterunku w pokojach 1-osobowych.  
Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 14:00 (piątek),  
kończy o godz. 12:00 (niedziela). 

 
7. Wyżywienie:   Śniadania dla drużyn korzystających z zakwaterowania: Hotel o3 

    Obiady w okolicy obiektów sportowych 
    Kolacje dla drużyn korzystających z zakwaterowania: Bistro Figa  

ul. Jana III Sobieskiego 74/78   
  Wyżywienie pełne od kolacji 25 listopada do obiadu 27 listopada.  

8. Zakwalifikowane zespoły:   
 

Juniorka młodsza: 

1.    UMKS MOS WOLA Warszawa 

2.    UKS Chemik SMS Olsztyn 

3.    UKS AS Trefl Gdańsk 

4.    TPS Lublin 

5.    TJ Ostrava 

6.    SMS Police 

7.    MUKS Sparta Warszawa 

8.    MUKS Krótka Mysiadło 

 
Junior młodszy: 

1.    AZS Częstochowa 

2.    UKS Sparta Volleyball Krakow 

3.    KS Wifama Łódź 

4.    KS Metro Warszawa 

5.    UKS MKS MDK Warszawa 

6.    UMKS MOS WOLA Warszawa 

7.    Akademia Wójtowicza 

8.    Trefl Gdańsk 



 

 

 
 

9. Wymagane dokumenty: Podczas weryfikacji trener ma obowiązek przedstawić organizatorowi 
    komplet dokumentów:  

a) zgłoszenie ostateczne,  
b) wypełnione oświadczenia rodziców/opiekuna   

dot. stanu zdrowia uczestnika,  
c) oświadczenie trenera grupy o odpowiedzialności za uczestników 

podczas trwania wydarzenia.   

10. Zasady  finansowania:  AZS Warszawa pokrywa koszty uczestnictwa oraz koszty związane:  
    z organizacją zawodów zakwalifikowanym zespołom.  
    Dla klubów z miejscowości oddalonych o 150 i więcej km od Warszawy
    organizator pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia 14 zawodniczek /
    zawodników  i 1 trenera. Dla zespołów z Warszawy i miejscowości 
    oddalonych o mniej niż 150 km od Warszawy organizator zapewnia obiady
    w sobotę i niedzielę  dla 14 zawodniczek / zawodników i 1 trenera.  

  

11. Program i obiekty:  Terminarz gier wraz z adresami obiektów zostanie przedstawiony  
    w odrębnym komunikacie do dnia 14.11.2022r. do godziny 20:00.  

12. Osoby kontaktowe:  Artur Słomka – koordynator turnieju,     
    e-mail: artur.slomka@azs.pl, tel. 796 555 245  

13.  Sprawy sporne:  a) W trakcie wydarzenia sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje 
koordynator turnieju w porozumieniu z sędziami.  

b) Od w/w decyzji obowiązuje możliwość odwołania do Komisji  
ds. Rozgrywek AZS Warszawa w terminie 7 dni od zakończenia zawodów 
(decyduje data wpłynięcia do Biura Akademickiego Związku Sportowego 
Warszawa).  

c) Odwołujący się jest zobowiązany do dokładnego wskazania w odwołaniu 
punktu regulaminu, który został naruszony. W przypadku braku 
powyższego wskazania protest zostanie odrzucony.  

d) Obowiązuje opłata protestowa w wysokości 500 PLN płatna na konto 
organizatora. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania opłata 
zostaje zwrócona.  

e) Od decyzji Komisji ds. Rozgrywek AZS Warszawa odwołanie nie 
przysługuje.  
 
 



 

 

14.  Inne:  a) Zawody przeprowadzone są zgodnie z zapisami komunikatu oraz w oparciu 
o przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej.   

b) W zgłoszeniu należy podać dane maks. 14 zawodniczek/zawodników.  
c) W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń w danej kategorii 

wiekowej, organizator zastrzega możliwość odwołania zawodów w danej 
kategorii.  

d) Obowiązkowy jest udział przedstawiciela drużyny na weryfikacji  
(godz. 17:00-19:30) i odprawie technicznej (godz. 20:00).  

e) Wszystkie zespoły zobowiązane są uczestniczyć w uroczystym zakończeniu 
turnieju, które odbędzie się w niedzielę w godz. 15:00-16:00 (Obiekty 
Sportowe SGGW).  

f) Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów 
ujętych w komunikacie.  

 
  

 Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Turniej został objęty Honorowym Patronatem Prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

 

 

Organizator wydarzenia:  

Akademicki Związek Sportowy Warszawa  
ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa  

 


