
 

Regulamin XXIV Ogólnopolskiego Otwartego  Turnieju 

Plażowej Piłki Siatkowej 

Przybrodzin  27-28  lipca 2019 r. 

 

1. Zawody są turniejem otwartym tzn.  uczestniczą w nich wszystkie zgłoszone zespoły. 

2. Zespół składa się z dwóch zawodniczek/zawodników. 

3. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów.  

      Proponowany system,  jak w latach ubiegłych to: 

a. eliminacje – drogą losowania podział na grupy, a w nich mecze  „każdy z każdym”       

b. druga faza turnieju – system pucharowy, aż do finału 

4. W eliminacjach rozgrywa się jednego seta do 21 punktów. 

5. W fazie drugiej turnieju (według ustaleń organizatorów)  

6. We wszystkich meczach obowiązują przepisy plażowej piłki siatkowej. 

7. Organizator  zapewnia  pierwszą pomoc przy urazach powstałych w trakcie gry, natomiast 

nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i udział w turnieju osób 

chorych. 

8. Wpisowe dla zespołów wynosi: 

Przy zapisach do czwartku 25.07.2019,  do godz. 15.00 wpisowe wynosi: 

dorośli                           -  40 zł od pary 

młodzież do lat 18         - 30 zł od pary 

dorosły i niepełnoletni   - 35 zł od pary 

 

Przy zapisach w późniejszym terminie, lub w dniu turnieju wpisowe wynosi: 

dorośli                           -  50 zł od pary 

młodzież do lat 18         - 40 zł od pary 

dorosły i niepełnoletni   - 45 zł od pary 

9. Obowiązkiem każdej drużyny jest stawienie się na określonym boisku, po ogłoszeniu   

grających par, najpóźniej  w ciągu  3 minut.  Niestawienie się w regulaminowym czasie 

oznacza walkower dla zespołu przeciwnego bądź walkower obustronny. 

10. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument 

potwierdzający ich tożsamość. 

11. Zawodnicy niepełnoletni winni posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju. 

12. Zawodnicy nie mogą grać w  łańcuszkach, obrączkach itp. w przypadku takich zdarzeń 

uczestniczą w meczach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek 

nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich 

odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby.  

13. Zawodniczki/zawodnicy obowiązkowo muszą występować w koszulkach organizatora 

turnieju. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, grę zawodniczek/zawodników            

w strojach ewentualnych sponsorów. 

14. Kapitanowie zespołu mają obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju oraz zapoznać 

z nim zawodników swojego zespołu. 

15. Zawodnicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

16. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione i nie zapewniają szatni, ani parkingu 

strzeżonego. 

17. Na terenie boiska (teren boiska oznakowany jest bandami) mają prawo przebywać 

zawodniczki/zawodnicy rozgrywający aktualnie mecz. 

18. Interpretacja powyższego regulaminu w kwestiach spornych należy tylko i wyłącznie  

       do organizatorów turnieju. 

 

Organizatorzy Turniej 
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