
Projekt Sport i Plaża 

łączy pokolenia 

 

REGULAMIN, KALENDARZ ORAZ PROGRAM 

 

 

I. Cel turnieju 

 

1. Podstawowym celem zadania jest upowszechnienie, popularyzacja i zachęcenie 

do uprawiania sportu w rodzinie i innych grupach społecznych. Poprzez stworzenie imprezy 

sportowo-rekreacyjnej pragniemy spowodować wzrost osób aktywnie spędzających czas 

wolny zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych i starszych, a przez 

to przyczynić się do poprawienia ich sprawności fizycznej i przeciwdziałać chorobom 

cywilizacyjnym. Przez zagospodarowanie czasu wolnego, współzawodnictwo sportowe 

oraz zajęcia grupowe pod okiem ekspertów chcemy inicjować potrzebę systematycznej 

aktywności fizycznej oraz przeciwdziałać patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, 

która często z braku zajęć sięga po groźne dla siebie używki, uczyć zasad fair-play i kreować 

prawidłowe postawy życiowe. Ponadto chcemy umacniać więzi rodzinne, przyjacielskie 

i koleżeńskie, a także umożliwić tworzenie nowych więzi społecznych poprzez wspólną 

rywalizację sportową oraz uczestnictwo w zajęciach sportowych. Poprzez zaktywizowanie 

i nawiązanie współpracy z wolontariuszami i społecznikami pragniemy rozwijać i promować 

aktywną postawę obywatelską. 

 

II. Organizator: 

1.  Centrum Promocji Plażowej Piłki Siatkowej  

 

III. Czas i miejsce: 

 

1. Projekt odbywać się będzie w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1 

w dniach 9-10, 16-17, 23-24 września 2017. 

 

2. Rozpoczęcie zawodów przewidziane jest na godzinę 9.30. Odprawa o godz. 9.00. 

 

 IV.  Kalendarz oraz program: 

 

Dzień I – 09.09.2017 

Rozgrywki w kategorii Open Mężczyzn 

  

Godz. 9.00 – odprawa zawodników i sędziów 

Godz. 9.30 – rozpoczęcie zawodów 

Godz. 10.00 - 17.00 - konkursy z nagrodami 

Godz. 16.00 – mecze półfinałowe oraz finałowe 

Godz. 18.00 – uroczyste zakończenie zawodów oraz rozdanie nagród 

 

Dzień II – 10.09.2017 

Rozgrywki w kategoriach Junior Chłopcy 

 

Godz. 9.00 – odprawa zawodników i sędziów 

Godz. 9.30 – rozpoczęcie zawodów 

Godz. 10.00 - 17.00 - konkursy z nagrodami 

Godz. 16.00 – mecze półfinałowe oraz finałowe 

Godz. 18.00 – uroczyste zakończenie zawodów oraz rozdanie nagród 



 

Dzień III – 16.09.2017 

Rozgrywki w kategorii Open Kobiet 

 

Godz. 9.00 – odprawa zawodników i sędziów 

Godz. 9.30 – rozpoczęcie zawodów 

Godz. 10.00 - 17.00 - konkursy z nagrodami 

Godz. 16.00 – mecze półfinałowe oraz finałowe 

Godz. 18.00 – uroczyste zakończenie zawodów oraz rozdanie nagród 

 

Dzień IV – 17.09.2017 

Rozgrywki w kategorii Junior Dziewcząt 

 

Godz. 9.00 – odprawa zawodników i sędziów 

Godz. 9.30 – rozpoczęcie zawodów 

Godz. 10.00 - 17.00 - konkursy z nagrodami 

Godz. 16.00 – mecze półfinałowe oraz finałowe 

Godz. 18.00 – uroczyste zakończenie zawodów oraz rozdanie nagród 

 

Dzień V – 23.09.2017 

Rozgrywki w kategorii Old Boy 

 

Godz. 9.00 – odprawa zawodników i sędziów 

Godz. 9.30 – rozpoczęcie zawodów 

Godz. 10.00 - 17.00 - konkursy z nagrodami 

Godz. 16.00 – mecze półfinałowe oraz finałowe 

Godz. 18.00 – uroczyste zakończenie zawodów oraz rozdanie nagród 

 

Dzień VI – 24.09.2017 

Rozgrywki w kategorii Mixt 

 

Godz. 9.00 – odprawa zawodników i sędziów 

Godz. 9.30 – rozpoczęcie zawodów 

Godz. 10.00 - 17.00 - konkursy z nagrodami 

Godz. 16.00 – mecze półfinałowe oraz finałowe 

Godz. 18.00 – uroczyste zakończenie zawodów oraz rozdanie nagród 

 

V. Uczestnictwo: 

  

1.  W turnieju mogą uczestniczyć drużyny składające się z dwóch zawodników spełniających 

kryteria jednej z sześciu kategorii: 

 
a) JUNIOR chłopcy – kategoria przeznaczona dla chłopców w wieku szkolnym, głównie 

gimnazjum i liceum, w wieku nie przekraczającym dziewiętnastu lat; 

 

b) JUNIOR dziewczęta – kategoria przeznaczona dla dziewcząt w wieku szkolnym, głównie 

gimnazjum i liceum, w wieku nie przekraczającym dziewiętnastu lat; 

 
c) OPEN kobiety – kategoria przeznaczona dla kobiet, bez ograniczenia wieku; 

 
d) OPEN mężczyźni - kategoria przeznaczona dla mężczyzn, bez ograniczenia wieku; 

 
e) OLD BOY – kategoria przeznaczona dla najstarszych uczestników, para oldboy musi mieć łącznie 

przynajmniej 80 lat, przy czym młodszy z zawodników nie może mieć mniej niż 35 lat; 



 
f) Mixt - drużyny mieszane składające z jednego mężczyzny i jednej kobiety, bez ograniczenia wieku; 

 

2. Nie ma możliwości zmian zawodników. 

 

3. Zawodnicy uczestniczący w turnieju winni posiadać dokument potwierdzający tożsamość 

i wiek oraz aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do gry w plażową piłkę 

siatkową lub w dniu zawodów złożą pisemne oświadczenie, że są zdrowi i nie mają 

przeciwwskazań do gry, startują na własne życzenie i nie będą rościć od organizatorów 

żadnych odszkodowań z tego tytułu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana zgoda 

rodziców lub opiekunów. 

 

VI. Sposób przeprowadzenia turnieju: 

 

1. Mecze rozgrywane będą równolegle na dwóch boiskach z pięciominutową przerwą pomiędzy 

meczami. Rozgrzewkę należy przeprowadzić indywidualnie w miejscu do tego 

przeznaczonym. 

 

2. Szczegółowy system rozgrywek zostanie przedstawiony po zamknięciu listy zgłoszeń – 

na odprawie przed turniejem. 

 

3. W rozgrywkach obowiązywać będą oficjalne przepisy gry w siatkówkę plażową PZPS 

z wyjątkiem zmian uzgodnionych podczas odprawy przed turniejem. 

 

 VII.  Sędziowie:  

 

1. Komisję sędziowską wyznacza organizator.  

 

 VIII.  Nagrody: 

 

1. 3 najlepsze drużyny każdego turnieju otrzymają dyplomy, puchary, medale oraz nagrody 

dodatkowe. 

 

IX. Postanowienia Końcowe  

 

1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. 

 

2. Nieprzestrzeganie zasad powyższego regulaminu grozi dyskwalifikacją. 

 

3. Dyskwalifikacja z powodu nie stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu jest 

równoznaczna z wykluczeniem z zawodów 

 

4. Podczas rozgrywania meczów piłki i siatki zapewnia organizator. 

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie 

imprezy. 

 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu 


