
REGULAMIN 
turnieju siatkówki plażowej 
o Puchar 95-lecia MKS „Pałuczanka” Żnin 
 
1. ORGANIZATOR 

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

2. CEL ROZGRYWEK 
2.1. Wyłonienie najlepszych par zawodów.  
2.2. Popularyzacja siatkówki plażowej. 
2.3. Utworzenie warunków do uprawiania sportu i aktywnego spędzenia wolnego czasu. 

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
Zawody odbędą się 1 maja 2018 roku na boiskach przy ul. Gnieźnieńskiej 7 (Stadion Miejski) w Żninie. 
 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 
4.1. W turnieju mogą brać udział pary męskie, żeńskie i mieszane. 
4.2. Zapisy odbywają się w dniu zawodów. Dla par męskich rozpoczynają się od godziny 9:00, ok. godz. 9:30 losowanie 

par pierwszej rundy lub grup, od godz. 9:40 rozpoczynają się gry. Dla par kobiecych i mieszanych zapisy 
rozpoczynają się od godz. 9:45, losowanie ok. godz. 11:50, pierwsze mecze ok. godz. 12:00. 

4.3. Zawodnicy uczestniczą w turnieju na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.  
4.4. Od uczestników rozgrywek nie będzie pobierana opłata wpisowa. 

 

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. Do rozegrania w osobnych grupach turniejowych zawodów par żeńskich i mieszanych wymagany jest udział co 

najmniej 3 par w każdej z nich. 
5.4. Spotkanie wygrywa zespół, który wygra 2 sety. 
5.5. Seta wygrywa para, która pierwsza zdobędzie 15 punktów z przewagą co najmniej 2 punktów. 
5.6. W przypadku dużej ilości drużyn mecze mogą być rozgrywane w jednym secie do 15 lub 21 punktów. 

 

6. PRZEPISY I SĘDZIOWANIE 
6.1. Turniej odbędzie się zgodnie z przepisami FIVB dla siatkówki plażowej i ogłoszonymi na sezony 2013-2016, o ile 

niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 
6.2. Decyzje sędziego są ostateczne. 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie i ogłoszenia ich najpóźniej podczas 

rozpoczęcia turnieju. 
7.3. Organizator w trakcie turnieju przewiduje poczęstunek przy grillu dla wszystkich uczestników. 
7.4. Organizator nie zapewnia opieki medycznej. 

 
 

Regulamin ustalono i zaakceptowano 
12 kwietnia 2018 

 


