10. czerwca 2017 r., Józefów k. Warszawy
REGULAMIN
Zasady ogólne
1.
2.
3.

4.

I Olimpiada Sportowa Infrastruktury i Budownictwa to turniej rywalizacji sportowej organizowany przez Polski
Związek Pracodawców Budownictwa dla pracowników firm zrzeszonych w PZPB.
Finał Olimpiady odbędzie się dnia 10 czerwca 2017 roku w Józefowie pod Warszawą.
Zawody odbywają się z poszanowaniem zasad fair-play. Zachowania niezgodne z tymi regułami mogą byd
ukarane odjęciem punktów z klasyfikacji generalnej zespołu. Decyzję taką podejmuje Kolegium Sędziowskie
na wniosek arbitrów danej konkurencji.
Zawodników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu podczas rozgrywek, w których startują.
Sędziowie mają prawo dokonywad wyrywkowych kontroli sportowców alkomatami. Stwierdzenie, że
zawodnik jest pod wpływem alkoholu powoduje dyskwalifikację całej drużyny z rywalizacji w danej
dyscyplinie.

Powoływanie zespołów i eliminacje
5.
6.
7.

W zawodach weźmie udział 20 zespołów zgłoszonych przez firmy zrzeszone w PZPB.
Zespół powinien liczyd nie więcej niż 20 – 22 osoby.
Poza wyjątkiem określonym w punktach 7a i 7b niniejszego Regulaminu nie ma parytetu doboru zawodników
według płci. Oznacza to, że w konkurencjach indywidualnych kobiety będą rywalizowały z mężczyznami.
7a. Parytet płci obowiązuje w konkurencjach: pływanie i tenis ziemny. Tu każda reprezentacja powinna zgłosid po
jednej kobiecie i jednym mężczyźnie. Rywalizacja w tych konkurencjach będzie się odbywała z podziałem na
kategorie kobiet i mężczyzn.
7b. Parytet płci obowiązuje również w siatkówce plażowej. Tu każda reprezentacja musi wystawid drużynę
mieszaną, składającą się z kobiety i mężczyzny.
8. Zawodnicy powinni byd wybrani odpowiednio do rozgrywanych konkurencji, określonych w punkcie 12
niniejszego Regulaminu.
9. Na czele drużyny stoi kapitan – szef pionu komunikacji firmy uczestniczącej lub inna wyznaczona osoba.
10. Termin zgłaszania drużyn mija w dniu 14 kwietnia 2017 r. Zgłoszenia należy wysyład pod adres:
olimpiada@pzpb.com.pl. Każde zgłoszenie potwierdzimy mailem.
Drużyna nie ma obowiązku wystawiania zawodników we wszystkich konkurencjach. Musi się jednak wówczas
liczyd z utratą punktów i gorszą pozycją w drużynowej klasyfikacji generalnej.
11. Skład reprezentacji sportowej powinien zostad wyłoniony w drodze eliminacji wewnątrz firmy.
11a. Organizacja eliminacji nie jest obowiązkowa, chod jest rekomendowana. Decyzje w tej kwestii firmy
podejmują samodzielnie.
Zawody sportowe
12. Rywalizacja sportowa odbywa się w siedmiu konkurencjach. Do każdej z nich drużyna powinna zgłosid
odpowiednią liczbę zawodników, zgodnie z niniejszym wykazem:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konkurencja
Siatkówka plażowa
Streetball
Piłka nożna
Tenis ziemny
Biegi przełajowe
Brydż lub szachy
Pływanie
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Liczba zawodników
2
3
5
1 kobieta + 1 mężczyzna
3
2 lub 1
1 kobieta + 1 mężczyzna

1

12a. W przypadku konkurencji nr 6: „brydż lub szachy” drużyna sama decyduje, w której dyscyplinie chce
wystartowad i zależnie od tego deleguje odpowiednio dwóch lub jednego reprezentanta.
13. Spośród wszystkich zawodników drużyn startujących w wymienionych powyżej konkurencjach, kapitanowie
będą musieli wybrad przedstawicieli do konkursów specjalnych:
 przeciągania liny (6 osób);
 stołowej piłki nożnej (2 osoby);
 ping-ponga (1 osoba).
14. Konkursy, o których mowa w punkcie 13, będą rozgrywane po zakooczeniu rywalizacji w siedmiu
podstawowych konkurencjach sportowych.
15. Zasady rozgrywek i punktacji w poszczególnych konkurencjach określają szczegółowo załączniki do
niniejszego regulaminu.
Klasyfikacja generalna i nagrody
16. Miejsca zajęte przez drużyny w konkurencjach zespołowych oraz przez zawodników w konkurencjach
indywidualnych przekładają się na punkty dopisywane reprezentowanemu przez nie zespołowi w klasyfikacji
generalnej.
17. Jeśli drużyna nie wystawia zawodnika lub drużyny w danej konkurencji, otrzymuje 0 punktów. Takie
konsekwencje powoduje również dyskwalifikacja zawodnika lub drużyny.
18. Reguły przyznawania punktów dopisywanych do klasyfikacji generalnej są określone w zasadach rozgrywania
poszczególnych konkurencji, stanowiących integralną częśd niniejszego regulaminu.
19. Wyróżnienia indywidualne otrzymają też zespoły i zawodnicy, którzy w swoich dyscyplinach zajmą trzy
pierwsze miejsca.
Interpretacja regulaminu
20. Powołuje się trzyosobowe Kolegium Sędziowskie, które czuwa nad regulaminowym przebiegiem całej
Olimpiady.
21. Kolegium Sędziowskie dokonuje ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu i integralnie związanych z
nim załączników.
22. Kolegium Sędziowskie rozpatruje i rozstrzyga wszystkie wnioski formalne drużyn w sprawach
regulaminowych.
23. Decyzje Kolegium Sędziowskiego są ostateczne.

ZASADY ROZGRYWANIA I PUNKTACJI KONKURENCJI SPORTOWYCH
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zespół liczy 5 zawodników.
Wszyscy zawodnicy w danej drużynie powinni mied jednolite koszulki.
Zawody rozgrywane są na boisku sportowym o wymiarach 25 m x 15m, pokrytym trawą.
Każdy mecz składa się z dwóch części, po 10 minut każda.
Przerwa w meczu trwa 1 minutę.
Prawo wyboru połowy boiska lub rozpoczęcia meczu rozstrzyga się w drodze losowania.
Podczas meczy na boisku przebywa 3 zawodników jednej drużyny i bramkarz.
W przypadku remisu o zwycięstwie decydują rzuty karne. Zespoły mogą wówczas zmieniad bramkarzy. Rzuty
wykonuje się naprzemiennie. Dogrywkę wygrywa zespół, który pierwszy osiągnie dwupunktową przewagę.
Zmiany zawodników są dowolne (tzw. hokejowe).
Jeżeli piłka wypadnie poza linię boiska, zawodnik drużyny przeciwnej do tej, której zawodnik ostatni dotknął
piłkę przed opuszczeniem pola gry, wybija piłką z pola gry jak najbliżej bandy i miejsca skąd piłka wypadła.
Rzuty rożne wybijane są nogą.
Podczas meczu jest jeden sędzia.
Sędzia może karad zawodników upomnieniami lub karami czasowymi (1, 2 lub 3 minuty poza boiskiem).
Szczególnie surowo karane będą wszelkie zachowania niesportowe, w tym faule.
Zachowania fair play obowiązują też innych uczestników turnieju, w tym kibiców.
Dotknięcie ręką piłki przez jakiegokolwiek zawodnika na placu gry będzie odgwizdane i skutkuje rzutem
karnym.
Rozgrywki prowadzone będą w systemie pucharowym według załączonego schematu.
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18. Zasady punktacji do klasyfikacji generalnej:
a. X zespołów, które odpadły w I rundzie: po 4 pkt.
b. 4 zespoły, które odpadły w II rundzie: po 8 pkt.
c. 4. miejsca – 11 pkt.
d. 3. miejsce – 13 pkt.
e. 2. miejsce – 15 pkt
f. 1. miejsce – 17 pkt
19. Wyróżnienie indywidualne w turnieju przyznane zostanie Królowi Strzelców.
TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Zespół liczy 2 zawodników: jedną kobietę i jednego mężczyznę.
Wszyscy zawodnicy w danej drużynie powinni mied jednolite koszulki.
Boisko do gry stanowi prostokąt o wymiarach 16 x 8 m.
Prawo wyboru połowy boiska lub pierwszego serwisu rozstrzyga się w drodze losowania.
Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów.
Każdy set rozgrywany jest systemem zapisu ciągłego (każda zagrywka to punkt).
Mecze rozgrywane są do 15 punktów z koniecznością uzyskania dwóch punktów przewagi bez punktu
granicznego.
Trzeci set rozgrywany jest do 11 punktów z koniecznością uzyskania dwóch punktów przewagi bez punktu
granicznego.
Każdy zespół ma prawo do jednej przerwy na odpoczynek w każdym secie.
Zmiana stron boiska w każdym secie następuje wtedy, gdy suma punktów zdobytych przez dwa zespoły
wynosi 15.
Rozgrywki będą prowadzone w systemie pucharowym według załączonego schematu.
Zasady punktacji do klasyfikacji generalnej:
a. X zespołów, które odpadły w I rundzie: po 4 pkt.
b. 4 zespoły, które odpadły w II rundzie: po 8 pkt.
c. 4. miejsca – X pkt.
d. 3. miejsce – X pkt.
e. 2. miejsce – X pkt
f. 1. miejsce – X pkt
Wyróżnienia dodatkowe zostaną przyznane zawodnikom drużyn, które zajmą trzy czołowe miejsca.

TURNIEJ STREETBALLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Każda gra musi rozpocząd się udziałem dwóch trzyosobowych drużyn.
Każda drużyna musi zakooczyd mecz posiadając w składzie co najmniej 2 zawodników.
Wszyscy zawodnicy w danej drużynie powinni mied jednolite koszulki.
Boisko do gry stanowi kwadrat o wymiarach od 9 x 9 do 12 x 12 m z jednym koszem.
O tym, która drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza, decyduje losowanie.
Za zdobyty kosz drużyna uzyskuje 1 punkt.
Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 15 punktów lub przez 8 minut.
W przypadku zakooczenia 8 minutowego czasu gry i nieuzyskania przez którąś z drużyn 15 punktów mecz jest
przerywany i zapisywany jest wynik uzyskany przez drużyny w czasie 8 minut.
W przypadku, gdy po 8 minutach gry wynik jest remisowy, zarządzana jest dogrywka – „Złoty kosz”, czyli gra
się do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza. O tym, która drużyna będzie w posiadaniu piłki,
decyduje losowanie.
Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz.
Obowiązuje zasada 30 sekund na oddanie rzutu. Nieoddanie rzutu w tym czasie jest karane utratą piłki.
Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po rzucie własnej drużyny jest
dozwolona.
Zabronione jest także zdobywanie punktów poprzez tzw. „wsad”.
Każdej drużynie przysługuje jedna 30-sekundowa przerwa w trakcie meczu.
W meczach Streetballa nie ma sędziego. Kapitanowie drużyn decydują w kwestiach spornych. W meczu bierze
udział także kontroler gry, który podejmuje decyzję w sytuacjach, gdy kapitanowie nie mogą dojśd do
porozumienia.
Przy każdym boisku znajduje się kontroler gry, do którego obowiązków należy:
liczenie zdobytych punktów i wpisywanie ich do protokołu;
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

odmierzanie czasu czystej gry i notowanie wykorzystanych czasów przez poszczególne drużyny;
ostateczne rozstrzyganie sporów;
usuwanie ubytków w liniach boiskowych;
kontrolowanie prawidłowości zmian zawodników;
identyfikacja graczy przed meczem.
Kontroler gry musi byd powiadamiany przez kapitanów obu drużyn o powstających sporach i podjętych
decyzjach.
Kapitan drużyny jest upoważniony jako jedyny z drużyny do występowania w jej imieniu we wszystkich
sprawach i sporach, jak również do podejmowania decyzji.
Należy dążyd do polubownego załatwiania wszelkich sporów w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery
zawodów. W przypadku braku polubownej decyzji kontroler gry wydaje werdykt ostateczny.
Złośliwe faule zauważone przez kontrolera gry będą karane rzutem za 1 punkt z linii 4 m oraz przekazaniem
piłki po rzucie drużynie pokrzywdzonej.
Brutalna gra lub złe zachowanie całej drużyny podczas turnieju może doprowadzid do wykluczenia jej z
rywalizacji.
Rozgrywki prowadzone będą w systemie pucharowym według załączonego schematu.
Zasady punktacji do klasyfikacji generalnej:
a. X zespołów, które odpadły w I rundzie: po 4 pkt
b. 4 zespoły, które odpadły w II rundzie: po 8 pkt
c. 4. miejsca – X pkt.
d. 3. miejsce – X pkt.
e. 2. miejsce – X pkt
f. 1. miejsce – X pkt
Wyróżnienia dodatkowe zostaną przyznane zdobywcy największej liczby koszy.

TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Zawody rozgrywane są indywidualnie w dwóch kategoriach: mężczyzn i kobiet. Reprezentacja wystawia więc
dwoje zawodników.
Mecze są rozgrywane na utwardzonym korcie.
Mecz składa się z jednego pojedynku.
Mecz trwa do wygrania 1 seta przez jednego z zawodników.
Set trwa do wygrania 4 gemów przez jednego zawodnika przy zachowaniu dwugemowej przewagi, jednak nie
dłużej niż do wygrania 6 gema, granego systemem tie-break.
Przebieg meczu kontroluje sędzia.
Rozgrywki będą prowadzone w systemie pucharowym według załączonego schematu.
Zasady punktacji do klasyfikacji generalnej:
a. X zawodników, którzy odpadli w I rundzie: po 4 pkt
b. 4 zawodników, którzy odpadli w II rundzie: po 8 pkt
c. 4. miejsca – X pkt
d. 3. miejsce – X pkt
e. 2. miejsce – X pkt
f. 1. miejsce – X pkt
Wyróżnienia indywidualne zostaną przyznane zdobywcom trzech pierwszych miejsc.

TURNIEJ SZACHOWY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reprezentacja wystawia jednego zawodnika (kobietę lub mężczyznę).
Mecz składa się z jednego pojedynku.
Każdy pojedynek składa się z rozegrania jednej partii.
Czas trwania partii – 15 min. dla każdego z zawodników.
Wątpliwości i sprawy sporne rozstrzyga sędzia turniejowy.
Rozgrywki będą prowadzone w systemie pucharowym według załączonego schematu.

7.

Zasady punktacji do klasyfikacji generalnej:
a. Zawodnicy, którzy odpadli w I rundzie: po 4 pkt.
b. Zawodnicy, którzy odpadli w II rundzie: po 8 pkt.
c. 4. miejsca – X pkt.
d. 3. miejsce – X pkt.
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8.

e. 2. miejsce – X pkt
f. 1. miejsce – X pkt
Wyróżnienia indywidualne zostaną przyznane zdobywcom trzech pierwszych miejsc.

TURNIEJ BRYDŻOWY
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Reprezentacja wystawia jedną parę zawodników.
Rozegrany zostanie jednoseryjny turniej par na zapis maksymalny.
Obowiązują przepisy Polskiego Związku Brydża Sportowego.
Liczba rozdao jest uzależniona od liczby zgłoszeo.
Zasady punktacji do klasyfikacji generalnej:
a. Zawodnicy, którzy odpadli w I rundzie: po 4 pkt.
b. Zawodnicy, którzy odpadli w II rundzie: po 8 pkt.
c. 4. miejsca – X pkt.
d. 3. miejsce – X pkt.
e. 2. miejsce – X pkt
f. 1. miejsce – X pkt
Wyróżnienia indywidualne zostaną przyznane zdobywcom trzech pierwszych miejsc.

ZAWODY PŁYWACKIE
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Reprezentacja wystawia jednego mężczyznę i jedną kobietę.
Zawody będą rozgrywane na 25-metrowym basenie na następujących dystansach:
a. 50 metrów kobiet w stylu dowolnym;
b. 100 metrów mężczyzn w stylu dowolnym;
c. sztafeta 2x50 metrów w stylu dowolnym.
Konkurencje zostaną przeprowadzone seriami na czas. Serie i tory będą losowane.
Styl dowolny w rozumieniu niniejszego regulaminu to każdy styl pływacki. Zawodnik podczas pokonywania
dystansu może zmienid styl. Nie może jednak przestad płynąd – odbicie się od dna grozi dyskwalifikacją.
Start następuje ze słupka startowego.
Kolejnośd startu (kobieta czy mężczyzna) w sztafecie jest dowolny.
Drugi zawodnik sztafety startuje, gdy pierwszy dotknie przeciwległej ścianki basenu.
Zasady punktacji do klasyfikacji generalnej w każdej z rozgrywanych konkurencji pływackich:
a. miejsca od X do Y – 1 pkt.
b. 9 miejsce – 2 pkt.
c. 8 miejsce – 3 pkt.
d. 7 miejsce – 4 pkt.
e. 6 miejsce – 5 pkt.
f. 5 miejsce – 6 pkt.
g. 4 miejsce – 7 pkt.
h. 3 miejsce – 8 pkt.
i. 2 miejsce – 9 pkt.
j. 1 miejsce – 10 pkt.
Wyróżnienia indywidualne zostaną przyznane zdobywcom trzech pierwszych miejsc w każdej z konkurencji.

BIEG PRZEŁAJOWY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reprezentacja wystawia trzech zawodników.
Bieg ma charakter sztafetowy. Kolejnośd startu zawodników ustalają drużyny.
Każdy zawodnik ma do pokonania dystans ok. 1200-1600 m. Trasa jest oznakowana.
Bieg rozpoczyna się od wspólnego startu.
Zawodnicy wybiegają na trasę z kartkami z wpisaną nazwą drużyny, którą na punktach zmian przekazują
koleżance lub koledze z drużyny.
Zawodnicy mogą używad wyłącznie miękkiego obuwia.
Zespół za zdobycie 1. miejsca otrzyma X pkt, 2. miejsca – X pkt, 3. miejsca – X pkt, …, ostatniego – 1 pkt.

PRZECIĄGANIE LINY
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Reprezentacja wystawia sześciu zawodników (trzy kobiety i trzech mężczyzn) spośród zgłoszonych do siedmiu
podstawowych konkurencji.
Strony liny są losowane.
Zawodnicy nie mogą używad butów z kolcami.
Rozgrywki będą prowadzone w systemie pucharowym według załączonego schematu.
W I i II rundzie rozgrywki będą prowadzone do jednego zwycięstwa, w kolejnych – do dwóch zwycięstw.
Zasady punktacji do klasyfikacji generalnej:
a. X drużyn , które odpadły w I rundzie: po 4 pkt.
b. X drużyn , które odpadły w II rundzie: po 8 pkt.
c. 4. miejsca – X pkt.
d. 3. miejsce – X pkt.
e. 2. miejsce – X pkt
f. 1. miejsce – X pkt
Wyróżnienia indywidualne zostaną przyznane zdobywcom trzech pierwszych miejsc.

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
1.
2.
3.
4.
5.
7.

8.

Reprezentacja wystawia jednego zawodnika spośród zgłoszonych do siedmiu podstawowych konkurencji.
Pojedynek trwa do wygrania 2 setów przez jednego z zawodników.
Set składa się z 21 punktów.
O wyborze połowy stołu i pierwszego serwisu decyduje losowanie.
Turniej rozgrywany jest w systemie pucharowym według załączonego schematu.
Zasady punktacji do klasyfikacji generalnej:
a. Zawodnicy, którzy odpadli w I rundzie: po 4 pkt.
b. Zawodnicy, którzy odpadli w II rundzie: po 8 pkt.
c. 4. miejsca – X pkt.
d. 3. miejsce – X pkt.
e. 2. miejsce – X pkt
f. 1. miejsce – X pkt
Wyróżnienia indywidualne zostaną przyznane zdobywcom trzech pierwszych miejsc.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ STOŁOWEJ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Reprezentacja wystawia dwóch zawodników spośród zgłoszonych do siedmiu podstawowych konkurencji.
Mecz kooczy się wygraniem przez drużynę 3 setów.
Set kooczy się uzyskaniem przez jedną z drużyn 10 bramek.
Turniej jest rozgrywany w systemie pucharowym według załączonego schematu.
Zasady punktacji do klasyfikacji generalnej:
a. Zawodnicy, którzy odpadli w I rundzie: po 4 pkt.
b. Zawodnicy, którzy odpadli w II rundzie: po 8 pkt.
c. 4. miejsca – X pkt.
d. 3. miejsce – X pkt.
e. 2. miejsce – X pkt
f. 1. miejsce – X pkt
Wyróżnienia indywidualne zostaną przyznane zdobywcom trzech pierwszych miejsc.
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