
 

 

BEACH VOLLEY FESTIVAL 2016 
REGULAMIN TURNIEJU 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Strona WWW turnieju: http://napiachu.pl/bvf2016 

2. Organizator turnieju: Napiachu.pl, BMS Group Jakub Matyka, NIP: 7732360150 

3. Termin turnieju: 27-28.08.2016 r. (27.08.2016 – turniej eliminacyjny, 28.08.2016 – turniej główny). 

Aktualna godzina rozpoczęcia turnieju oraz wydawania pakietów startowych zostanie podana na stronie 

WWW turnieju. 

4. Miejsce rozgrywek: Plaża nad Jeziorem Rusałka, ul. Golęcińska 27, 60-626 Poznań 

5. Patronat honorowy: Polski Związek Piłki Siatkowej, Miasto Poznań, Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego 

 

§2 ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Drużyny: każda drużyna składa się z dwóch zawodników.  

2. Zapisy: w celu zgłoszenia drużyny do turnieju należy skorzystać z oficjalnych zapisów znajdujących się na 

stronie WWW turnieju http://napiachu.pl/bvf2016. Przed zgłoszeniem drużyny do turnieju, każdy z 

Zawodników musi założyć konto w serwisie napiachu.pl. Drużynę zgłasza jeden z Zawodników wybierając 

na swojego partnera innego Zawodnika, który jest jego znajomym w serwisie napiachu.pl 

3. Termin zapisów: aktualny termin zakończenia zapisów można sprawdzić na stronie WWW turnieju 

http://napiachu.pl/bvf2016 

4. Opłata wpisowa: w celu ukończenia zapisów, należy opłacić wpisowe w wysokości 50 zł od Drużyny w 

ciągu 24h od zapisania Drużyny na turniej na poniższe konto. W przypadku braku dokonania opłaty 

wpisowej w wyznaczonym terminie – udział Drużyny w turnieju zostanie anulowany. 

 Nazwa konta: Napiachu.pl Jakub Matyka 

 Numer konta: 33 1140 2004 0000 3102 4247 1784 

 Tytuł przelewu: Beach Volley Festival (w nawiasie prosimy podać imiona i nazwiska obu 

Zawodników) 

5. Zawodnicy niepełnoletni: w przypadku, kiedy do turnieju zgłaszają się osoby niepełnoletnie – każdy z 

Zawodników zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@napiachu.pl (w ciągu 24h 

od daty zapisania się na turniej) zeskanowaną zgodę na uczestnictwo podpisaną przez prawnych 

opiekunów. 

6. Anulowanie udziału w turnieju: po dokonaniu opłaty wpisowej drużyna nie może anulować swojego 

udziału w turnieju. Jeżeli jednak z przyczyn niezależnych od Zawodników, udział Drużyny w turnieju będzie 

niemożliwy – opłata wpisowa zostanie zwrócona tylko w przypadku, kiedy inna Drużyna zastąpi Drużynę, 

która anuluje swój udział. 
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§3 ZASADY GRY 

1. System rozgrywek: system rozgrywek zostanie zakomunikowany w dniu turnieju i będzie uzależniony od 

finalnej ilości Drużyn, które wezmą udział w rozgrywkach. Losowanie odbędzie się w dniu rozgrywek i 

zostanie przeprowadzone przez Sędziego Głównego turnieju w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. 

2. Przepisy i sędziowie: poszczególne mecze zostaną rozegrane wg obowiązujących zasad dotyczących 

siatkówki plażowej zatwierdzonych przez PZPS oraz FIVB. Mecze będą sędziowane przez 

licencjonowanych sędziów z Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

3. Terminy poszczególnych meczów: podczas turnieju Organizator będzie komunikował w biurze zawodów 

terminy oraz miejsce poszczególnych meczów. Każda Drużyna zobowiązana jest do pilnowania kolejności 

swoich meczów. W przypadku, gdy Drużyna nie stawi się w wyznaczonym przez Organizatora terminie i 

miejscu, wynik nieodbytego spotkania weryfikowany jest na korzyść Drużyny przeciwnej jako walkower. 

4. Stroje sportowe: wszyscy Zawodnicy zobowiązani są rozgrywać swoje mecze w koszulkach meczowych 

otrzymanych razem z pakietem startowym przed rozpoczęciem turnieju od Organizatora.  

 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli turniej zostanie odwołany z przyczyn niezależnych od 

Organizatora tj. warunki atmosferyczne, kataklizmy czy zamachy terrorystyczne. 

2. Zawodnicy startują w turnieju na własną odpowiedzialność i nie mogę mieć przeciwskazań medycznych 

do udziału w rozgrywkach sportowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje 

odniesione podczas zawodów. 

3. Zasady obowiązującego regulaminu wszyscy Zawodnicy podpisują w momencie rejestracji i odbioru 

pakietu startowego w dniu turnieju przez rozpoczęciem rozgrywek. 

4. Zawodnicy uczestniczący w turnieju nie mogą być pod wpływem alkoholu oraz innych używek. 

5. Zawodnicy uczestniczący w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

wykorzystania ich wizerunku  zgodnie z zapisami akceptowanymi podczas Oficjalnych Zapisów w serwisie 

napiachu.pl 

6. Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami oraz wykorzystują w rozgrzewce 

własne piłki. 

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas turnieju. 

8. Organizator decyduje o rozstrzygnięciu spraw spornych nie objętych regulaminem. Decyzje Organizatora 

są ostateczne. 


