
 

REGULAMIN 

Mistrzostw Powiatu Żnińskiego 2017 
w siatkówce plażowej 

 
 

1. ORGANIZATOR 
Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu w Żninie, ul. Gnieźnieńska 7. 

 

2. CEL ROZGRYWEK 
2.1. Wyłonienie mistrzów powiatu żnińskiego w siatkówce plażowej.  
2.2. Popularyzacja siatkówki plażowej wśród mieszkańców powiatu żnińskiego. 
2.3. Utworzenie warunków do uprawiania siatkówki plażowej i aktywnego spędzenia wolnego czasu. 

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
Mistrzostwa odbędą się 9 września 2017 roku na boiskach przy ul. Gnieźnieńskiej 7 (Stadion Miejski) w Żninie. 
 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 
4.1. W turnieju mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki z terenu powiatu żnińskiego (mieszkańcy gmin: Żnin, Barcin, 

Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn i Rogowo). 
4.2. Mistrzostwa rozegrane zostaną w kategorii mężczyzn i kobiet. 
4.3. Każdą gminę reprezentować może dowolna ilość par. 
4.4. Zapisy rozpoczną się o godz. 9:15 w dniu zawodów i potrwają do godz. 9:50. Pierwsze mecze rozpoczną się ok. 

godz. 10:00, po wcześniejszym wylosowaniu par (lub grup) pierwszej rundy. 
4.5. Zawodnicy uczestniczą w turnieju na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie. 
4.6. Organizator zastrzega sobie prawo do prośby o okazanie dokumentu tożsamości potwierdzającego adres 

zamieszkania. 
 

5. SYSTEM ROZGRYWEK 
5.1. System rozgrywania turnieju zostanie ustalony i ogłoszony przez Organizatora przed rozpoczęciem meczów. 
5.2. System rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszonych drużyn. 
5.3. Spotkanie wygrywa zespół, który wygra 2 sety. 
5.4. Seta wygrywa para, która pierwsza zdobędzie 15 punktów z przewagą co najmniej 2 punktów. 
5.5. W przypadku dużej ilości drużyn mecze mogą być rozgrywane w jednym secie do 21 punktów lub 15 punktów. 

 

6. PRZEPISY I SĘDZIOWANIE 
6.1. W mistrzostwach mają zastosowanie aktualne przepisy gry w siatkówkę plażową FIVB na lata 2015-2016, 

opublikowane przez Polski Związek Piłki Siatkowej w dniu 4 maja 2015 roku. 
6.2. Obsługę sędziowską zapewnia Organizator. 
6.3. Decyzje sędziego są ostateczne. 

 

7. NAGRODY 
7.1. Mistrzowie w każdej kategorii otrzymają puchary i medale. 

   7.2. Pary z miejsc II-III otrzymają medale. 
 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
8.1. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

   8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie i ogłoszenia ich najpóźniej podczas 
oficjalnego otwarcia mistrzostw. 

   8.3. Organizator nie zapewnia opieki medycznej. 
 

Miejski Ośrodek Sportu 
w Żninie 

2 września 2017 


