
Plaża Wolności, Warta Cup i Chwiałka Open 2018
Cykl turniejów siatkówki plażowej

Miejsca zawodów: 

Plaża Wolności – Plac Wolności w Poznaniu

Warta Cup – Oddział Rataje, os, Piastowskie 106a w Poznaniu

Chwiałka Open – Pływalnia Chwiałka, POSiR, ul. Spychalskiego 34 (dawniej ul. Chwiałkowskiego) w Poznaniu.

Terminy zawodów: 
• 11 maja 2018 (piątek) godzina 16:00 Plaża Wolności – turniej żeński
• 12 maja 2018 (sobota) godzina 9:00 Plaża Wolności – turniej męski
• 7 lipca 2018 (sobota) godzina 9:00 Warta Cup – turniej męski
• 8 lipca 2018 (niedziela) godzina 9:00 Warta Cup – turniej żeński
• 4 sierpnia 2018 (sobota) godzina 9:00 Chwiałka Open – turniej męski – finał cyklu
• 5 sierpnia 2018 (niedziela) godzina 9:00 Chwiałka Open – turniej żeński – finał cyklu

według harmonogramu określonego w § 2 ust. 7 regulaminu.

Uczestnicy: kobiety i mężczyźni.

Organizator: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu.

REGULAMIN
§ 1

CELE ZAWODÓW

1. Popularyzacja wśród społeczności miasta Poznania i okolic piłki siatkowej plażowej.

2. Popularyzacja  aktywnego  spędzania  wolnego  czasu,  z  uwzględnieniem  form  ruchu  na  podłożu
piaszczystym.

3. Promowanie zdrowego stylu życia.

4. Umożliwienie  i  prowadzenie  rywalizacji  pomiędzy  amatorskimi  drużynami  grającymi  w  piłkę
siatkową plażową.

5. Wyłonienie Mistrza wśród zgłoszony drużyn.

6. Promowanie,  budowanie  pozytywnego  wizerunku  miasta  Poznania  i  zaangażowanej  w  turniej
dzielnic miasta Poznania.

§ 2

ORGANIZACJA CYKLU

 1. Organizator Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji:

1) czuwa nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek,

2) tworzy i czuwa nad przestrzeganiem terminarza i regulaminu,

3) rozstrzyga sprawy sporne i protesty.



 2. Decyzje Organizatora dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne.

 3. Oficjalne tabele, wyniki oraz zdjęcia z meczów, a także składy osobowe drużyn uczestniczących w
cyklu  turnieju  siatkówki  plażowej,  dostępne  będą  na  utworzonej  stronach  internetowych
www.  chwialkaopen.posir.poznan.pl i www.wartacup.posir.poznan.pl o których mowa w § 3 ust
5  regulaminu  oraz  na  profilach  FACEBOOK:  Chwiałka  Open  oraz  Poznańskie  Ośrodki  Sportu  i
Rekreacji.

 4. Mecze rozgrywane będą na 3 boiskach. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby boisk,
na których rozgrywane są mecze. 

 5. Zawodnicy i zawodniczki otrzymają topy lub koszulki meczowe, w których mają obowiązek grać.  Za
pozostała część stroju siatkarskiego odpowiadają uczestnicy  (zalecany jest jednolity strój sportowy).

 6. Formuła zawodów:

1) każdy z turniejów cyklu, rozgrywany będzie formułą zależną od ilości zgłoszonych zespołów.

2) rozgrywki odbywać się będą systemem brazylijskim wg przepisów Polskiego Związku Piłki
Siatkowej. 

3) Wszystkie mecze rozgrywane będą do jednego wygranego seta do 21 punktów w secie, przy
zachowaniu dwóch punktów przewagi,

4) Od etapu ćwierćfinałów mecze mogą zostać wydłużone do dwóch wygranych setów do 15
punktów w secie oraz ewentualny trzeci set do punktów 15, przy zachowaniu dwóch punktów
przewagi,

5) rozstawienie zespołów odbędzie się przez losowanie,

6) godziny spotkań koordynować będzie sędzia główny zawodów lub koordynator zawodów,

7) harmonogram zawodów dla obu kategorii turniejów: 

8:30 - odprawa techniczna i losowanie rozstawienia, 

9:00 – 17:00 mecze,

ok 17:10 - wręczenie pucharów i nagród

8) Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  formuły  rozgrywania  turniejów  oraz  czasu
trwania meczów na poszczególnych etapach turnieju.

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Formalne warunki uczestnictwa w turniejach Plaża Wolności i Warta Cup 2018: 

1) zgłoszenia drużyny przyjmowane są do końca dnia poprzedzającego każdy z turniejów, na
adres e-mail: chwialkaopen@posir.poznan.pl. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

2) Do turnieju  zakwalifikowanych zostanie 19 zespołów, które  jako pierwsze zgłoszą  się do
rozgrywek oraz 5 drużyn, którym Organizator przyzna dzikie karty. Dziką kartę mogą otrzymać
tylko zespoły, które zgłoszą się do rozgrywek.

3) W  przypadku  zwiększenia  liczby  zespołów,  biorących  udział  w  turnieju  Organizator
zachowuje prawo do przyznania 5 dzikich kart.

4) Organizator zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z przywileju przyznania dzikich kart.
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Wtedy  zapisy  odbywają  się  na  zasadzie  kolejności  zgłoszeń,  aż  do  wyczerpania  miejsc  w
turnieju.

5) na  miejscu  zawodów  (na  odprawie  technicznej)  uczestnicy  podpisują  zgłoszenia
uczestnictwa,

6) osoby  niepełnoletnie  mogą  uczestniczyć  w  zawodach  wyłącznie  na  podstawie  zgody
rodzica/opiekuna prawnego,

7) wpisowe zawodów wynosić będzie 50 zł od pary i uiszczane będzie przelewem zgodnie z
informacją mailową, którą zawodnicy otrzymają mailowo od Organizatora. Nieuiszczenie opłaty
w  podanym  w  mailu  terminie  jest  równoznaczne  z  rezygnacją  z  gry  w  turnieju.  W  takich
sytuacjach na miejsce wykluczonej pary, dopisywana będzie kolejna z listy zgłoszeń.

8)  Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi lub przeniesieniu na inne imprezy organizowane
przez Organizatora.

9) Wpisowe w wysokości 50zł obowiązuje na każdy turniej cyklu – Plażę Wolności, Wartę Cup i
Chwiałkę Open.

 2. Uczestnikami  cyklu  turniejów siatkówki  plażowej  mogą być  kobiety  i  mężczyźni,  bez  ograniczeń
wiekowych

 3. Maksymalna ilość drużyn w turnieju par żeńskim to 24 zespoły.

 4. Maksymalna ilość drużyn w turnieju męskim to 24 zespoły.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu zespołów, zależnie od ilości zgłoszeń.

 6. O  zamknięciu  listy/uczestnictwie,  decydować  będzie  termin  zgłoszenia  zespołu,  a  informacja  o
zamknięciu  listy  zgłoszeniowej  zostanie  zamieszczona  na  stronie
www.chwialkaopen.posir.poznan.pl

§ 4

TURNIEJE ELIMINACYJNE I FINAŁOWY

1. Turnieje Plaża Wolności i Warta Cup są turniejami eliminacyjnymi do turnieju finałowego – Chwiałki 
Open 2018.

2. Po turniejach Plaża Wolności i Warta Cup każdemu z uczestników zostanie przypisana odpowiednia 
liczba punktów, według poniższego klucza:

a) pierwsze miejsce 150 punktów

b) drugie miejsce 135 punktów

c) trzecie miejsce 120 punktów

d) czwarte miejsce 105 punktów

e) miejsca piąte i szóste 90 punktów

f) miejsca siódme i ósme 75 punktów

g) miejsca 9-12 – 60 punktów

h) miejsca 13-16 – 45 punktów

I) miejsca 17-24 – 30 punktów

j) miejsca 25-32 – w przypadku powiększenia liczby zespołów do 32 – 15 punktów



3.  Na podstawie zebranych punktów przez zawodników, zostanie utworzony ranking.

4. 19 najlepszych zespołów z rankingu, które do dnia 27 lipca potwierdzą mailowo udział w turnieju, 
weźmie udział w finałach. Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail: 
chwialkaopen@posir.poznan.pl. Należy do niego dołączyć potwierdzenie zapłaty za turniej finałowy, 
który wynosi 50zł.

5. Brak pisemnego potwierdzenia udziału do dnia 27 lipca jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w 
turnieju finałowym.

6. Stawkę zawodników w turnieju finałowym uzupełni 5 par z dzikimi kartami przyznanymi przez 
organizatora.

7. Dziką kartę może otrzymać tylko zespół, który wziął udział w turnieju Plaża Wolności lub Chwiałka 
Open. 

8. Każdy z zawodników zbiera punkty indywidualnie.

9. Regulamin dopuszcza zmianę partnera przed turniejem finałowym, pod warunkiem że zawodnicy 
łącznie będą mieli wystarczającą liczbę punktów, gwarantującą miejsce w finale.

10. W turnieju finałowym może zagrać zawodnik, który nie brał udziału w Plaży Wolności lub Warcie 
Cup, pod warunkiem że jego partner uczestniczył w jednym z tych turniejów. Razem muszą mieć 
odpowiednią ilość punktów do wzięcia udziału w finale. W tym przypadku nowy zawodnik ma zero 
punktów, więc do rankingu liczą się tylko punkty zebrane przez jego partnera.

11. Jeśli zespół, który uzyskał kwalifikację do turnieju finałowego zrezygnuje z udziału w nim, jego 
miejsce zajmuje kolejny zespół z rankingu.

12. W przypadkach szczególnych organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości dzikich kart, 
przynawanych na finały. 

§ 5

NAGRODY/POZOSTAŁE KWESTIE ORGANIZACYJNE

1. Nagrody finansowe dla każdego z turniejów, zarówno męskim, jak i żeńskim wynoszą odpowiednio:

a) w turniejach eliminacyjnych – Plaża Wolności i Warta Cup:

I miejsce 800 zł/zespół

II miejsce 400 zł/zespół

III miejsce 200 zł/zespół
IV miejsce 100zł/zespół

b) w turnieju finałowym – Chwiałka Open:

I miejsce 1200 zł/zespół

II miejsce 900 zł/zespół

III miejsce 500 zł/zespół
IV miejsce 200zł/zespół

V miejsce 100zł/zespół

VI miejsce 100zł/zespół

2. Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych zespołów.

3. Organizator  każdemu  zawodnikowi  turnieju  zabezpiecza  posiłek  w  postaci  porcji  grillowej  oraz
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wodę.

4. Za pierwsze trzy miejsca w każdym turnieju drużyny otrzymają puchary.

5. Organizator  wyłoni  najlepszego  zawodnika  turnieju  zwanego  MVP.  Zostanie  on  dodatkowo
nagrodzony.

6. Przed rozpoczęciem  turniejów  eliminacyjnych  Plaża  Wolności  i  Warta  Cup  Organizator  wręczy
każdemu uczestnikowi  koszulkę okolicznościową lub zawodniczą.

7. Uczestnicy  turnieju  finałowego  Chwiałka  Open  mają  obowiązek  grać  w  strojach  otrzymanych
podczas turniejów eliminacyjnych. Brak stroju zapewnionego przez Organizatora może spowodować
wykluczenie zespołu z rozgrywek. 

8. Organizator nie zapewnia dodatkowych koszulek ani topów na turniej finałowy. 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie  zawodników  do turniejów  Plaża  Wolności,  Warta  Cup  i  Chwiałka  Open 2018  jest
jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Odprawa techniczna i losowanie odbędą się w dniu zawodów.

3. Obsługę  administracyjną  (zgłoszenia,  wyniki,  prowadzenie  tabeli  itp.)   prowadzić  będzie  sędzia
główny zawodów lub koordynator.

4. Organizator  nie odpowiada za  skutki  kradzieży w trakcie turniejów Plaża Wolności,  Warta Cup i
Chwiałka Open 2018 (drużyny zabezpieczają mienie we własnym zakresie).

5. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kradzieży, a
także nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe w czasie turnieju urazy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

7. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

ORGANIZATOR


