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REGULAMIN 

 
Puchar Polski Oldboyów w siatkówce plażowej  

WARSZAWA 2016 

 
1. Sprawy ogólne 

1.1. Organizator i współorganizatorzy: 
ORGANIZATOR: Pasbud Roman Roszkowski, ul. Kwatery Głównej 46b/40, 04-294 Warszawa 
WSPÓŁORGANIZATOR: Polski Związek Piłki Siatkowej ul. Puławska 383, Warszawa 
1.2. Turniej odbędzie się w Monta Beach Volley Club przy ul. Zaruskiego 12, w Warszawie w 

dniach 30-31.07.2016 (29.07.2016 odprawa techniczna – w Monta Beach Volley Club przy 
ul. Zaruskiego 12 w Warszawa, godz. 17.00). 

1.3. Cele imprezy: 

 Wyłonienie trzech pierwszych par w każdej kategorii wiekowej 

 Popularyzacja siatkówki plażowej 

 Promowanie zdrowego stylu życia i spędzania czasu na wolnym powietrzu 

2. Zasady uczestnictwa 
2.1. Każdy zawodnik musi posiadać aktualną licencję siatkówki plażowej PZPS, w przypadku jej 

braku będzie ją można nabyć w sekretariacie zawodów podczas odprawy technicznej. 
Cena licencji: 
- jednorazowa – 30,00 PLN 
- całoroczna – 80,00 PLN 

2.2. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie lub złożyć pisemne oświadczenie 
o udziale w turnieju na własną odpowiedzialność. 

2.3. Warunkiem podstawowym uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia drużyny do dnia 
27.07.2016 (wzór zgłoszenia znajduje się w dokumencie dodatkowym) oraz wniesienie 
wpisowego. 
Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: turnieje@montaclub.com.pl 
Wszystkie zgłoszenia przesłane po terminie będą odrzucone. 

2.4. W przypadku zgłoszenia się w wyznaczonym terminie tj. do 27.07.2016 mniej niż 72 drużyn 
– organizatorzy przedłużą termin nadsyłania zgłoszeń. 

2.5. O zakwalifikowaniu drużyny do turnieju Puchar Polski Oldboyów decyduje kolejność 
zgłoszeń.  

2.6. Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 29.07.2016 w Monta Beach Volley Club przy ul. 
Zaruskiego 12 w Warszawie o godz. 17.00. 
Podczas odprawy każdy zawodnik powinien posiadać: 

 Ważną licencję siatkówki PZPS 

 Aktualne badania lekarskie bądź pisemne oświadczenie o braniu udziału w turnieju na 
własną odpowiedzialność 

 Dowód osobisty 

 Dowód wpłaty wpisowego 
 Brak któregoś w powyższych dokumentów może spowodować niedopuszczenie 

zawodnika do turnieju. 
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3. Zasady turniejowe 
3.1. Turniej Puchar Polski rozgrywany będzie w maksymalnie sześciu kategoriach wiekowych. W 

turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w 2016 roku ukończyli 35 rok życia i starsi. 
3.2. Kategorie turniejowe 

 +80 - suma lat zawodników wynosi minimum 80, gdzie młodszy zawodnik ukończył 35 lat 

 +85 - suma lat zawodników wynosi minimum 85, gdzie młodszy zawodnik ukończył 40 lat 

 +90 - suma lat zawodników wynosi minimum 90, gdzie młodszy zawodnik ukończył 45 lat 

 +100 - suma lat zawodników wynosi minimum 100, gdzie młodszy zawodnik ukończył 50 lat 

 +110 - suma lat zawodników wynosi minimum 110, gdzie młodszy zawodnik ukończył 55 lat 

 +120 - suma lat zawodników wynosi minimum 120, gdzie młodszy zawodnik ukończył 60 lat 
Każdy zawodnik może wystartować tylko w jednej kategorii wiekowej. 

3.3. Organizatorzy zastrzegają udział w zawodach maksymalnie 72 drużyn (po 12 w każdej 
kategorii).  Istnieje możliwość, że w jednej z kategorii zagra więcej niż 12 par. 

3.4. Mecze rozgrywane będą na min. 4 lub max 6 boiskach 
3.5. Turniej rozgrywany będzie zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową oraz turniejowym 

systemem podwójnej eliminacji (system brazylijski). 
3.6. Każdy zespół musi posiadać jednolite spodenki 
3.7. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki 

4. Koszty uczestnictwa 
4.1. Wpisowe od drużyny wynosi 200,00 PLN, płatne do dnia 27.07.2016 
4.2. Konto do uiszczenia wpisowego 

PASBUD Roman Roszkowski, ul. Kwatery Głównej 46b/40, 04-294 Warszawa 
Citibank 92 1030 0019 0109 8503 0010 3765 
Tytułem: WPISOWE-PP OLDBOYÓW-SIATKÓWKA PLAŻOWA-WARSZAWA2016 

4.3. W ramach wpisowego organizator zapewnia: 

 Koszulki, 1 koszulka na 1 osobę 

 Wodę mineralną (1,5l na osobę) 

 Talon na obiad w dniu 30.07.2016 

 Kupon na bankiet/grill w dniu 30.07.2016 

 Dla osoby towarzyszącej istnieje możliwość wykupienia wejściówki na bankiet w 
cenie 25,00 PLN 

 Puchary i nagrody 

5. Postanowienia końcowe 
5.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian i ostatecznej interpretacji 

regulaminu. 
5.2. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy w 

porozumieniu z sędzią głównym turnieju. 
 
 


