
REGULAMIN 
 

XI TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 
 

O PUCHAR ASTROMAL 

 
 
 

1. Organizator: 
 

- Firma ASTROMAL sp. z o.o. i Marka ASTRINI DESIGN 
 

2. Współorganizator: 
 

- III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie 
 

3. Termin rozgrywania turnieju: 
- 23 czerwiec 2018 r. - turniej męski, weryfikacja drużyn (7.45 – 8.20), odprawa 
drużyn (8.30), otwarcie turnieju godz. 8.45, pierwsze mecze o 9.00 

 
- 24 czerwiec 2018 r. – turniej mikstów, weryfikacja drużyn (8.45 – 9.20), odprawa 

drużyn (9.30), otwarcie turnieju godz. 9.45, pierwsze mecz o 10.00 
 

4. Miejsce rozgrywania turnieju: 
 

- boiska III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Plac Kościuszki 5 w Lesznie (2 boiska) 
 

5. Przepisy: 

A. Cel: 

 
- Reklama 

 
B. Uczestnictwo: 

 
- wpisowe do Turnieju wynosi na turniej męski 100 zł od pary, a na turniej mikstów 

60 zł od pary 
 

- w kwocie wpisowego zawodnicy otrzymują bon żywieniowy, wodę mineralną, 

napój energetyczny, gadżety oraz koszulkę do gry z nazwiskiem, w której mają 

obowiązek grać podczas całego Turnieju, (w turnieju mikstów kobiety otrzymują 

topy z nazwiskami a mężczyźni koszulki) 
 

- zgłoszenia par do Turnieju przyjmowane są na adres turniejastromal@wp.pl, po 

wstępnym zgłoszeniu wysłanym na podany adres, Organizator odeśle informację 

zwrotną związaną z dalszą rejestracją w Turnieju, jako ostateczną rejestrację w 

Turnieju, Organizator uważa, przelanie kwoty wpisowego (60 zł lub 100zł) na 

podane konto w informacji zwrotnej, 
 

- ilość miejsc w Turnieju jest ograniczona (turniej męski 24 pary, turniej mikstów 16 

par) – o kolejności przyjęcia drużyny do turnieju decyduje data wysłania na meila 

mailto:turniejastromal@wp.pl


turniejowego potwierdzenia przelewu kwoty wpisowego na podane konto 

Organizatora, 
 

- w zawodach biorą udział dwuosobowe zespoły; turniej męski (2 mężczyzn), turniej 
mikstów (kobieta i mężczyzna), 

-zawodnicy (zawodniczki) biorący udział w zawodach muszą przedstawić na 

odprawie technicznej dowód tożsamości, 
 

- jeden zawodnik może reprezentować drużynę zarówno w turnieju męskim jak i w 
mikstach, 

 
- zawodnicy (zawodniczki), którzy w dniu rozgrywania turnieju nie ukończyli 18 

lat zostaną dopuszczeni do zawodów tylko i wyłącznie po przedstawieniu na 

odprawie technicznej pisemnej zgody rodziców, 

 
- osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie 

zostaną dopuszczone do zawodów, organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

przeprowadzenia alkotestów/narkotestów, również przez uprawnione do tego 

instytucje, 
 

C. Sposób przeprowadzania zawodów: 
 

- weryfikacja drużyn startujących potrwa w godzinach 7.45 - 8.30 (turniej męski) 
oraz  8.45 – 9.30 (turniej mikstów) 

 
- na odprawie (godz. 8.30 – męski, 9.30 – miksty) z udziałem kapitanów drużyn 

i sędziów odbędzie się losowanie numerków turniejowych, które zadecydują o 

rozmieszczeniu drużyn w 'brazylijce' oraz w grupach, 
 

- oficjalne otwarcie Turnieju z udziałem wszystkich par zaplanowane jest na 

godzinę 8.45 (męski) , 9.45 (miksty) 
 

- pierwsze mecze zaplanowano na godzinę 9.00 (męski), 10.00 (miksty) 
 

- wysokość siatki – 2,43m (męski), 2,35m (miksty) 
 

- zawody rozgrywane będą piłkami MIKASA VLS – 300, 
 

- zawody rozgrywane będą w turnieju męskim systemem brazylijskim na 24 pary  
- zawody w turnieju mikstów będą rozegrane w 4 grupach, w których znajdą się 4 

pary mieszane, dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansują do ćwierćfinałów 
w których zagramy na krzyż, tj 1 zespół z grupy A - z drugim z grupy B, 2A-1B,   
1C-2D, 2C-1D 

 

- zawody będą przeprowadzone na 2 boiskach, 
 
- w każdym meczu następuje zmiana stron boiska co 7 punktów  
(w przypadku seta do 21 pkt) oraz co 5 punktów (w przypadku gry do 15 pkt), 
 



- w turnieju męskim mecze rozgrywane będą na pierwszym kolejnym wolnym 
boisku, natomiast w turnieju mikstów grupa A i B na jednym boisku oraz C i D na 
drugim boisku, 

 
- przed meczami drużyny prowadzą rozgrzewkę na boisku bocznym, na boisku 

głównym odbywa się tylko rozgrzewka na siatce (atak), 
 

- system rozgrywania turnieju może być zmieniony i ustalony przez Sędziego 

Głównego Zawodów oraz Organizatora, 
 

- ostateczna interpretacja przepisów należy do Sędziego Głównego, dotyczy to 

również sytuacji nie objętych Przepisami Gry, 

 

6. Postanowienia końcowe: 

 
- odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia, których jedną ze stron jest uczestnik 

turnieju, w tym w szczególności za wypadki, których elementem będzie uszczerbek 

na zdrowiu, jak również uszkodzenie lub zniszczenie mienia ponosi w całości sam 

uczestnik zdarzenia i zwalnia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tego 

tytułu, 
 

- uczestnicy oświadczają, iż posiadają aktualne ubezpieczenie zdrowotne oraz 

ubezpieczenie NNW, 
 

- uczestnicy zrzekają się prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania oraz 

zwrotu jakichkolwiek kosztów, które mogą powstać pośrednio lub bezpośrednio w 

wyniku ich uczestnictwa w „XI turnieju siatkówki plażowej o Puchar Astromal”, 
 

- uczestnicy oświadczają, że są w dobrym stanie zdrowotnym i nie mają żadnych 

psychicznych i fizycznych problemów, które mogłyby dyskwalifikować ich z 

uczestnictwa w „XI turnieju siatkówki plażowej o Puchar Astromal”, 
 

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu ostateczna 

interpretacja regulaminu należy do Organizatora, 
 

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w trakcie 

trwania Turnieju, 
 

- każdy uczestnik biorący udział w turnieju zobowiązany jest do podpisania i 

przestrzegania wszystkich punktów Regulaminu, 

 
 

7. Nagrody: 
 

Miejsca 1-3 statuetki oraz nagrody pieniężne: 
 
Turniej męski: 
 

             1m. – 1400 zł / na parę 
 



2m. – 1000 zł / na parę 
 

3m. – 600 zł / na parę 

 

Turniej mikstów: 
 
1m. - 700 zł / na parę 
 
2m. - 500 zł / na parę 

 

3m. - 300 zł / na parę 
 
 

 


