
TURNIEJ PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ 

 „Grand Prix Wielkopolski” 

 

REGULAMIN TURNIEJU: 

 

Cel: 

 Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego na 

świeżym powietrzu 

 Celem rozgrywek jest wyłonienie spośród zgłoszonych par zespołów, które zwyciężą 

w sezonie 2016. 

 Popularyzacja siatkówki plażowej w Wielkopolsce 

 

Organizator:  

 

 Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej 

 

Uczestnictwo:   

 Uczestnictwo w każdym turnieju jest odpłatne 30 zł od pary 

 w zawodach biorą udział dwuosobowe zespoły,  

 zawodnicy (zawodniczki) biorący (biorące) udział w zawodach muszą przedstawić na 

odprawie technicznej dowód tożsamości, 

 zespól ma prawo do posiadania własnej nazwy (nazwy nie można zmieniać w trakcie 

trwania cyklu), nazwa zespołu ma prawo być nazwą sponsora zespołu, 

 zawodnik (zawodniczka) może reprezentować tyko jedną drużynę, 

 zawodnicy (zawodniczki) mogą uczestniczyć we wszystkich turniejach 

eliminacyjnych, 

 nie ma ograniczeń wiekowych dla uczestników  

 zawodnicy (zawodniczki), którzy (które)  w dniu rozgrywania turnieju nie ukończyli 

(ukończyły) 18 lat zostaną dopuszczeni do zawodów po wcześniejszym 

przedstawieniu na odprawie technicznej pisemnej zgody rodziców, 

 nie dopuszcza się udziału  par mieszanych damsko-męskich, 

 osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających  nie zostają 

dopuszczone do zawodów, organizatorzy zastrzegają sobie prawo przeprowadzenia 

alkotestów / narkotestów, również przez uprawnione do tego instytucje. 

 

Sposób przeprowadzania zawodów: 

 

 odprawa techniczna dla zawodników (zawodniczek)  startujących rozpoczyna się na   

ok. 20 minut przed pierwszym meczem, 

 zawody rozgrywane będą piłkami Mikasa VLS-300, 

 wysokość siatki – 2,43m – mężczyźni, 2,24 - kobiety 

 o miejscach startowych decyduje losowanie przeprowadzone na odprawie 

technicznej, 

 system rozgrywek w turniejach eliminacyjnych uzależniony jest od ilości zespołów 

zgłoszonych do danego turnieju, w przypadku startu do 16 zespołów -  systemem 

brazylijskim, powyżej 16 zespołów -  systemem pucharowym, bądź grupowym. 

Ostateczny system rozgrywania turnieju powyżej 16 par zależy od sędziego 

głównego i organizatora.  

 każda para może zagrać we wszystkich turniejach eliminacyjnych. 

 do turnieju finałowego awansuje 12 par (po 4 najlepsze pary z każdego z czterech 

turniejów eliminacyjnych 

 warunkiem gry w turnieju finałowym jest posiadanie licencji Wojewódzkiego Związku 

Piłki Siatkowej. Licencje będą wydawane (bezpłatnie) przez sędziego głównego w 

dniu turnieju. 

 w przypadku rezygnacji pary, która zajęła miejsce w klasyfikacji gwarantujące udział 

w turnieju finałowym, organizator zastrzega sobie prawo przyznania „dzikiej karty”. 

 

 



Zasady:  

 

 mecze rozgrywek są zgodne z Oficjalnymi Przepisami Gry w Siatkówkę Plażową,  

 system rozgrywania turnieju może być zmieniony i ustalony przez Sędziego 

Głównego zawodów, 

 ostateczna interpretacja przepisów należy do Sędziego Głównego, dotyczy to również 

sytuacji nie objętych Przepisami Gry, 

 zgodnie z przepisami decyzje sędziowskie są ostateczne i nie mogą być przez nikogo 

zmieniane, 

 

Zgłoszenia:  

 

   w dniu turnieju przed jego rozpoczęciem, od godziny 8.30 w miejscu odbywania się 

turnieju lub na adres mailowy zgłoszenie@wzps.poznan.pl 

 

Postanowienia końcowe: 

  

 odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia, których jedną ze stron jest uczestnik 

turnieju, w tym w szczególności za wypadki, których elementem będzie uszczerbek 

na zdrowiu jak również uszkodzenie lub zniszczenie mienia ponosi w całości sam 

uczestnik zdarzenia i zwalnia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tego 

tytułu, 

 uczestnicy oświadczają, iż posiadają aktualne ubezpieczenie zdrowotne oraz 

ubezpieczenie NNW, 

 uczestnicy zrzekają się prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania oraz zwrotu 

jakichkolwiek kosztów, które mogą powstać pośrednio lub bezpośrednio w wyniku ich 

uczestnictwa w „Grand Prix Wielkopolski 2016”, 

 uczestnicy oświadczają, że są w dobrym stanie zdrowotnym i nie mają żadnych 

psychicznych i fizycznych problemów, które mogłyby dyskwalifikować mnie z 

uczestnictwa w „Grand Prix Wielkopolski 2016”, 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, 

 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora, 

 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w trakcie 

trwania turnieju,   

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozegrania meczu pokazowego ze zwycięską 

parą.                   

 

mailto:zgłoszenie@wzps.poznan.pl

