
ORGANIZATOR

Klub Sportowy Qumple 
ul. Jaśminowy Stok 65/21  
80-177 Gdańsk 
kontakt@qumple.pl  
 
Marcin Garsztka  
tel. 512 413 247

MIEJSCE

Boisko TrzepaQ - Aktywna Miejscówka, ul. Kminkowa 6, 80-177 Gdańsk

TERMINY

• Konkurs 1 - 12.09.2021, godz. 10:00

• Konkurs 2 - 19.09.2021, godz. 10:00

• Konkurs 3 - 26.09.2021, godz. 10:00

• Konkurs 4 - 03.10.2021, godz. 10:00

• * W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych terminy 
poszczególnych konkursów mogą ulec zmianie, o czym kapitan drużyny 
zostanie poinformowany drogą SMS.  
 
Szczegółowe harmonogramy dostępne będą na stronie:  
www.facebook.com/trzepaq 

 
ZGŁOSZENIA

Na adres mailowy kontakt@qumple.pl przesyłamy kartę zgłoszenie drużyny 
(załącznik 2) zawierającą:

1. Nazwę drużyny
2. Imiona i nazwiska zawodników, nr na koszulce oraz rok urodzenia
3. Imię i nazwisko oraz nr telefonu kapitana drużyny
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SYSTEM ROZGRYWEK

Gdańska Liga Soccer Tenisa rozgrywana będzie na 
wzór… kryształowej kuli w skokach narciarskich. 
Składać będzie się z 4 konkursów, a każdy konkurs to 
oddzielny turniej, gdzie drużyny startują z tej samej 
pozycji wyjściowej.

Drużyny w każdym konkursie otrzymują liczbę 
punktów w zależności od zdobytego miejsca (tabela).

Punkty zdobyte w poszczególnych konkursach sumują 
się do końcowej klasyfikacji. Rozgrywki wygrywa 
drużyna, która w wszystkich konkursach zdobędzie 
największą liczbę punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejno liczba zdobytych 
małych punktów we wszystkich spotkaniach, bilans małych punktów.

 
ZASADY GRY

1. Boisko  
1.1 Jedna połowa boiska ma wymiary ok. 8m 
długości x 6m szerokości. Na każdej połowie przy 
pomocy lini serwisowych wydzielone są pola 
serwisowe (grafika).  
1.2 Boisko jest podzielone na dwie części poprzez 
siatkę zawieszoną na wysokości ok. 100 cm.  
1.3 Linie boczne i końcowe są częścią boiska. 
 
 
2. Skład drużyn i liczba zawodników  
2.1 Drużyny mogą składać się z dzieci od lat 7, 
młodzieży oraz osób dorosłych w różnych 
konfiguracjach.
2.2 Maksymalna liczba zawodników w drużynie wraz z rezerwowymi wynosi 6 
zawodników.
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2.3 W zależności od wieku (najstarszego zawodnika w drużynie) drużyna na boisku 
może liczyć maksymalnie:
⁃ 1 zawodnika  (rocznik 2004 i starsi)
⁃ 2 zawodników + 1 rezerwowy (rocznik 2005-2007)
⁃ 3 zawodników + 2 rezerwowych (rocznik 2008-2010)
⁃ 4 zawodników + 2 rezerwowych (rocznik 2011-2014)
2.4 Organizator dopuszcza modyfikacje liczby zawodników w przypadku drużyn typu 
dziecko + rodzic. 

3. Piłka 
3.1 Piłka do soccer tenisa powinna być wykonana z syntetycznej, lub naturalnej 
skóry. Waga piłki ok. 396-453 gramy, średnica 680- 710 mm, ciśnienie 60-65 kPa.
3.2. Piłka i jej specyfika może się różnić w zależności od kategorii wiekowych 
zawodników.

4. Rozpoczęcie gry  
4.1 Drużyna (zawodnik), który zwycięży losowanie ma prawo do decyzji o wyborze 
rozpoczęcia gry lub strony boiska.  
4.2 Mecz jest odwołany, jeśli drużyna nie stawi się w terminie planowanego 
rozpoczęcia meczu.

5. Serwis 
5.1 Serwis jest wykonywany poprzez kopnięcie piłki przez jakąkolwiek część 
kończyny dolnej z lini serwisowej (rysunek) lub lini końcowej po skosie w pole 
serwisowe przeciwnika ponad siatką.  
5.2 Odbierać serwis może dowolny z zawodników będących na placu gry w drużynie 
przyjmującej.  
5.3 Przy parzystej liczbie punktów drużyny serwującej (0, 2, 4 itd.) serwis odbywa 
się z prawego pola serwisowego, a przy nieparzystej liczbie punktów (1, 3, 5 itd.) z 
lewego pola serwisowego.  
5.4 Metody serwisu: kopnięcie piłki nogą z powietrza, po koźle, lub bezpośrednio z 
ziemi. Przed wykonaniem serwisu piłka powinna znajdować się w ręku (ach) 
serwującego, lub leżeć na podłożu.  
5.5 Piłka po serwisie powinna przelecieć przez siatkę, oraz wylądować w 
przeciwległym polu serwisowym przeciwnika lub dotknąć któregoś z graczy 
przeciwnika uczestniczących w grze.  
5.6 Jeśli po wykonaniu serwisu, piłka spadnie na pole serwisowe przeciwnika lub 
dotknie któregoś z graczy przeciwnika wcześniej dotykając siatki - serwis jest 
prawidłowy.  
5.7 Serwującym jest zawsze zawodnik z drużyny, która zdobyła punkt. 
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5.8 Zawodnik serwujący zagrywa piłkę tak długo, jak jego drużyna zdobywa punkt. 
Zmiana serwującego odbywa się przy kolejnym przejęciu zagrywki.  
5.9 Zawodnik drużyny odbierającej serwis ma prawo do dotknięcia piłki zanim ta nie 
dotknie podłoża po jego stronie boiska, ale nie ma prawa przebić pierwszej piłki na 
połowę przeciwnika.
 
6. Piłka w grze 
6.1 Zawodnik ma prawo odbijać piłkę każdą częścią ciała za wyjątkiem rąk.  
6.2 Zawodnik może dotknąć piłkę maksymalnie 2 razy z rzędu)  
6.3 Maksymalna liczba odbić piłki od podłoża wynosi: 1. W czasie gry zawodnik nie 
ma obowiązku pozwolić piłce spaść na podłoże.  
6.4 Zawodnicy jednej drużyny w każdej akcji mają możliwość wymiany 2 podań 
między sobą, trzecie zagranie musi być próbą przebicia piłki na stronę przeciwnika. 
Zawodnicy mogą także grać na „raz” - przebić piłkę w pierwszym kontakcie z piłką 
(uwaga - odbiór zagrywki).  
6.5 Prawidłowo zagrana piłka, powinna po przeleceniu nad siatką spaść w pole 
boiska przeciwnika.  
6.6 Żaden z zawodników nie ma prawa dotknąć siatki, także gdy akcja jest już 
zakończona.  
6.7 Piłka jest zagrana prawidłowo jedynie w momencie gdy przeleci ponad siatką i 
upadnie w polu gry przeciwnika lub dotknie przeciwnika. 
6.8 Jeśli dwóch graczy znajdujących się po przeciwnych stronach siatki dotknie piłkę 
znajdującą się nad siatką w tym samym momencie (”martwa piłka”), a piłka wyleci 
poza boisko, serwis jest powtórzony.  
6.9 Jeśli dwóch graczy znajdujących się po przeciwnych stronach siatki dotknie piłkę 
znajdującą się nad siatką w tym samym momencie (”martwa piłka”), a piłka zostanie 
w polu gry, gra toczy się dalej a zawodnika który brał udział w zgraniu ma prawo 
zagrać piłkę drugi raz z rzędu (zagranie typu „martwa piłka” nie jest liczone jako 
kontakt z piłką.  
6.10 Zawodnik może zagrać piłkę tylko ze swojej połowy boiska.  

7. Zdobywanie punktów, setów, zwycięstwo w meczu. 
7.1 Zespół wygrywa punkt w momencie gdy przeciwnik popełnia błąd.  
7.2 Mecze rozgrywane są do jednego lub dwóch zwycięskich setów. Set zwycięża 
drużyna, która pierwsza zdobędzie 11 punktów z dwupunktową przewagą. W innym 
przypadku gra jest kontynuowana do momentu w którym jedna z drużyn osiągnie 
dwupunktową przewagę (12:10, 13:11, etc.).
 
8. Regulacje dotyczące straty punktów  
8.1 Drużyna traci punkt jeśli piłka dwukrotnie dotknie podłoża bez ówczesnego 
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dotknięcia jej przez zawodnika.  
8.2 Drużyna traci punkt jeśli, piłka odbiję się poza boiskiem po stronie przeciwnika, 
bez dotknięcia jej przez zawodnika drużyny przeciwnej.  
8.3 Drużyna traci punkt jeśli zawodnik dotknie którąkolwiek częścią ciała siatki. Jeśli 
zawodnicy po obu stronach siatki uczynią to równocześnie, serwis jest powtórzony.  
8.4 Drużyna traci punkt jeśli którykolwiek zawodnik dotknie piłkę ręką (od dłoni do 
ramienia).  
8.5 Drużyna traci punkt jeśli piłka zagrana przez zawodnika wyląduje poza boiskiem.  
8.6 Drużyna traci punkt, jeżeli jeden zawodnik zagra piłkę dwa razy z rzędu.  
8.7 Drużyna traci punkt, jeżeli zawodnik zagra piłkę znajdując się na polu 
przeciwnika.  
8.8 W przypadku odbioru serwisu - drużyna traci punkt, jeżeli zawodnik drużyny 
przyjmującej serwis odbierze zagrywkę bez odbicia piłki w polu serwisowym (z 
powietrza) i przebije ją bezpośrednio na pole przeciwnika, bez udziału partnera w 
akcji.  

9. Przerwa techniczna i zmiana zawodnika  
9.1 Każdy zespół ma prawo do wykorzystania jednej przerwy technicznej w secie (30 
sek.), tylko po ówczesnym zasygnalizowaniu tego sędziemu przez trenera/kapitana 
drużyny.  
9.2 Każda drużyna jest upoważniona do dokonywania dowolnej liczby zmian w 
secie. 
9.3 Zmiana może być przeprowadzona w dowolnym momencie seta w którym piłka 
nie znajduje się w grze.  

10 Błędy i sankcje  
10.1 Niesportowe zachowanie rozumiane jako przeklinanie, niecenzuralne odzywki 
wobec sędziów, kibiców, przeciwników, celowe opóźnianie gry, wykopywanie piłki, 
pchanie bądź trzymanie przeciwnika, obraźliwe gesty karane są w sposób 
następujący: 
- Pierwszy błąd : ostrzeżenie  
- Drugi błąd: strata punktu.  
10.2 W zależności od sytuacji, w której zawodnik zachował się niesportowo, może on 
zostać ukarany przez sędziego żółtą, bądź czerwoną kartką. W razie otrzymania 
czerwonej kartki, zawodnik jest zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia 
terenu rozgrywek. Druga żółta kartka jest równoznaczna z otrzymaniem kartki 
czerwonej.  
10.3 Zawodnik ukarany czerwoną kartką przez sędziego, może być zastąpiony przez 
innego zawodnika. Jeżeli drużyna nie ma możliwości zmiany zawodnika ukaranego 
czerwoną kartką lub kontuzjowanego, gra w osłabieniu lub poddaje set. 
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10.4 Jeśli sędzia jest obrażany przez jakiegokolwiek zawodnika, lub delegata drużyny 
uczestniczącej w meczu, mecz jest automatycznie przerwany i uznane jest 
zwycięstwo drużyny przeciwnej 0:11.
 
11. Sprawy inne 
11.1 Zawodnicy w jednym zespole powinni posiadać wizualnie jednakowe lub 
zbliżone stroje do gry, najlepiej z numerami. 
11.2 Interpretacja sędziego zawsze jest ostateczna.
11.3 Organizator ma prawo zmienić, ułatwić, dostosować poszczególne elementy gry 
do wieku uczestników.  
11.4 Wszelkie kwestie nie ujęte w przepisach gry rozstrzyga Organizator.

12. Odznaczenia  
12.1 Miejsca 1-3 otrzymują medale (każdy zawodnik) oraz puchar (jeden na 
drużynę).
 
PIERWSZA POMOC

Organizator zapewnia podstawową pomoc przedmedyczną w przypadku 
drobnych urazów i uszkodzeń ciała.

 
INFORMACJE DODATKOWE

Rozgrywki Gdańskiej Ligi Soccer Tenisa zorganizowane zostaną zgodnie z 
obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Sportu.

Każdy zawodnik musi być zdrowy, bez jakichkolwiek objawów sugerujących 
chorobę zakaźną oraz nie posiadać przeciwwskazań zdrowotnych, co poświadcza 
Oświadczeniem Rodzica (Załącznik 2).

Rodzice, kibice zobowiązani się utrzymywać zalecany dystans społeczny.

Zawodnicy zobowiązani są posiadać dokument poświadczający wiek w celu jego 
weryfikacji w sytuacjach spornych.

Ubezpieczenie NNW pozostaje po stronie drużyn, rodziców, zawodników.  
Za wszystkie szkody materialne wyrządzone przez zespół odpowiada kapitan 
drużyny. 

 
Zadanie dofinansowane ze środków miasta Gdańska 
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Karta zgłoszenia drużyny  

________________________________ 
Nazwa drużyny


 
_______________________________________________ 
Imię i nazwisko kapitana drużyny, nr telefonu


Jako kapitan drużyny oświadczam, że zawodnicy zostali zapoznani z regulaminem 
rozgrywek Gdańskiej Ligi Soccer Tenisa.


 
 _______________________________ 
 Data, podpis kapitana drużyny 

L.P. Nazwisko Imię zawodnika Numer na 
koszulce Rok urodzenia

1

2

3

4

5

6
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Oświadczenia Rodzica  

*wypełniamy w dniu rozpoczęcia turnieju! 
 
 
________________________________ 
Imię i nazwisko zawodnika


 
_________________________________________ 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

Jako rodzic/prawny opiekun oświadczam, że uczestnik rozgrywek Gdańskiej Ligi Soccer 
Tenisa w dniu turnieju jest zdrowy i nie wykazuje żadnych objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 


Oświadczam również, że w okresie 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek nie 
zamieszkiwaliśmy z osobą przebywającą na kwarantannie i nie mieliśmy kontaktu z osobą 
podejrzaną o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.  
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka w celu 
realizacji rozgrywek Gdańskiej Ligi Soccer Tenisa (fotorelacje, działania promujące 
rozgrywki) oraz promocji działalności Klubu Sportowego Qumple na stronach:  
www.facebook.com/trzepaq  
www.facebook.com/qumplePL  
 
Oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne mojego dziecka do 
udziału w rozgrywkach sportowych.

 
__________________________________________ 
Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego	  
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