
REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ 

 

I MISTRZOSTWA GMINY WYRZYSK  

W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ KOBIET 

 

1. Cel turnieju: 

 Popularyzacja piłki siatkowej plażowej wśród kobiet,   

 Integracja lokalnego środowiska siatkarskiego,  

 Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

 

2. Organizatorzy: 

 Gmina Wyrzysk, 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, 

 TSK Orzeł Osiek Volley Team. 

 

3. Zgłoszenia: 

 Zgłoszenia drużyn są przyjmowane do środy 20 lipca 2016 roku 

do godziny 1200, 

 Zgłaszać drużyny należy: 

 Facebook: www.facebook.com/osirwyrzysk, 

 E-mail: marketing@osirwyrzysk.pl, 

 Serwis: napiachu.pl, 

 Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko obu osób z pary, numer 

telefonu oraz e-mail.  

 

4. Termin i miejsce: 

 Termin: sobota 23 lipca 2016 roku,  

 Miejsce: boisko do siatkówki plażowej w Osieku nad Notecią.  



5. Regulamin rozgrywek: 

 Drużyna składa się z dwóch zawodników, 

 Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców 

lub opiekunów prawnych, 

 W przypadku stwierdzenia udziału osób nieuprawnionych nastąpi 

dyskwalifikacja zespołu,  

 W turnieju obowiązują przepisy określone przez FIVB (Światową 

Federację Piłki Siatkowej) w dokumencie „Oficjalne przepisy gry 

w siatkówkę plażową” (z wyjątkiem przepisów dotyczących ilości 

setów i punktów w meczu), 

 Wysokość siatki: 215 cm, 

 Kapitan drużyny jest zobowiązany do zapoznania drugiej osoby z pary  

z niniejszym regulaminem. 

 

6. Uczestnicy turnieju: 

1) Szczepaniak Patrycja / Kuberska Patrycja (Osiek nad Notecią) 

2) Magierska Weronika / Gryczka Paulina (Osiek nad Notecią) 

3) Ciepłuch Monika / Skrzypczyńska Daria (Łobżenica) 

4) Śmigielska Beata / Śmigielska Paulina (Białośliwie) 

5) Bąk Patrycja / Bąk Joanna (Osiek nad Notecią) 

6) Kaczyńska Michalina / Bonowska Daria (Skoki/Wągrowiec) 

7) Kowalska Kasia / Świderska Weronika (Nakło nad Notecią) 

8) Wolne miejsce 

 

7. System rozgrywek: 

 

Etapy turnieju: 

 Faza grupowa, 

 Mecze o miejsca: 7 miejsce, 5 miejsce, 3 miejsce, 1 miejsce.  



Zasady gry: 

 Spotkania w fazie grupowej będą rozgrywane do 2 wygranych setów 

do 15 punktów,  

 Spotkania o trzecie miejsce i pierwsze miejsce zostaną rozegrane 

do 2 wygranych setów do 21 punktów (w przypadku małej liczby czasu 

do 2 wygranych setów do 15 punktów), 

 Każdy zespół ma prawo do jednego czasu na odpoczynek trwającego 

1 minutę, 

 Po każdych zdobytych 7 punktach następuje zmiana stron boiska. 

 

Punktacja: 

 Zwycięstwo  2:0  3 punktów 

 Zwycięstwo  2:1  2 punktów 

 Przegrana   1:2  1 punktów 

 Przegrana   0:2  0 punktów  

 

W przypadku jednakowej liczby zwycięstw o kolejności miejsce 

w  grupie decyduje: 

 Największa liczba zdobytych punktów, 

 W przypadku drużyn z taką samą liczbą zdobytych punktów: 

o Najlepszy stosunek setów (sety zdobyte/sety stracone), 

o Lepszy stosunek małych punktów (punkty zdobyte/punkty 

stracone). 

 

 

 

 

 

 

 



Terminarz spotkań:  

1000 A1 - A4 

1030 B1 - B4 

1100 A2 - A3 

1130 B2 - B3 

1200 A4 - A3 

1230 B4 - B3 

1300 A1 - A2 

1330 B1 - B2 

1400 A2 - A4 

1430 B2 - B4 

1500 A3 - A1 

1530 B3 - B1 

 

Mecz o 7. miejsce: 

1600 AM4 - BM4 

 

Mecz o 5. miejsce: 

1630 AM3 - BM3 

 

Mecz o 3. miejsce: 

1700 AM2 - BM2 

 

Mecz o 1. miejsce: 

1730 AM1 - BM1 

 

 

 

 



8. Główny sędzia turnieju jest Krystian Królak. 

 

9. Nagrody: 

 Medale dla trzech najlepszych par.  

 Dyplomy dla wszystkich drużyn. 

 

10. Uwagi końcowe: 

 Udział w turnieju jest bezpłatny.  

 Zgłoszenie pary do turnieju jest równoznaczne z zapoznaniem 

się i akceptacją regulaminu zawodów,  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty 

zdrowia lub życia, 

 Organizator nie odpowiada za zgubienie, uszkodzenie sprzętu 

lub odzieży oraz kradzieży rzeczy osobistych zawodników, 

 Kapitan drużyny jest reprezentantem zespołu w rozmowach z sędziami 

i organizatorem, 

 W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry, sędzia 

samodzielnie lub na prośbą organizatora ma prawo do dyskwalifikacji 

zawodnika lub drużyny z rozgrywek, 

 Podczas rozgrywania turnieju obowiązuje całkowity zakaz spożywania 

alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz środków odurzających, 

 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora turnieju. 

 

 

 

Kontakt:  

Paweł Białczak  

Telefon: 67 255-90-89 

E-mail: marketing@osirwyrzysk.pl 


