
REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW PIŁKI SATKOWEJ PLAŻOWEJ KOBIET I MEŻCZYZN 

1 KROŚNICKA PLAŻA TOUR 

 

 

I. CEL ROZGRYWEK 

1. Popularyzacja siatkówki plażowej na terenie Powiatu Milickiego, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. 

2. Promocja kultury fizycznej oraz budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych przez uczestnictwo i pomoc w 

organizowaniu imprez sportowych 

 

II. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Turnieju jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań”  

2. Partnerzy: Sołectwo Dziewiętlin oraz Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku 

 

 

III. MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWANIA ZAWODÓW 

 

10 czerwca I turniej – Inauguracja, boisko na terenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej 

17 czerwca II turniej – boisko przy szkole w Nowym Zamku 

22 lipca III turniej – boisko na terenie KKW 

12 sierpnia IV turniej – boisko w Dziewiętlinie 

19 sierpnia V turniej – Zakończenie, boisko na terenie KKW 

 

 

III. SYSTEM TURNIEJU 

1. Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach OPEN dla kobiet oraz mężczyzn. Drużyna składa się z trzech 

osób posiadających minimum 15 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na 

udział w turnieju podpisana przez opiekuna prawnego. 

2. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 8 par w jednej kategorii. O udziale w turnieju w przypadku 

zgłoszenia się większej ilości zespołów decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

3. Zgłoszeń do turnieju można dokonywać telefonicznie w Hali Sportowej GOSiR tel. 71 31 95 029 lub 

mailowo hala@gosir.krosnice.pl  do 30 maja 2018r. (środa).  



4. Turniej rozgrywany będzie zgodnie z polską wersją „Oficjalnych Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową 2013-

2017”, wydanymi przez PZPS zgodną z międzynarodowymi przepisami gry w siatkówkę plażową FIVB. 

5. System rozgrywek będzie uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn i ustali go Organizator turnieju.  

6. Wpisowe od drużyn 100zł na okres trwania całego TOUR. 

7. Mecz kończy się gdy jedna drużyna wygrywa dwa sety. Set kończy się po uzyskaniu 21 pkt gdy wynik jest 

20:20 gramy do 2 punktów przewagi. Przy wyniku 1:1 w setach gra się Tie-Break do 15 pkt. 

8. Za każde miejsce w poszczególnym turnieju  Organizator przydziela punkty. Cały cykl wygrywa drużyna, 

która uzbiera największą liczbę punktów .  

9. Przy równej ilości punktów na zakończenie Tour o kolejności decyduje więcej zwycięstw w poszczególnych 

turniejach.  

 

IV. POSTANOWIENA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje odniesione podczas zawodów. 

2. Wszyscy uczestnicy turnieju startują na własna odpowiedzialność. 

3. Za rzeczy pozostawione bez opieki, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

4. Wszyscy uczestnicy turnieju decydując się na udział w turnieju zobowiązują się do przestrzegania regulaminu 

turnieju. 

5. Organizatorzy decydują o rozstrzygnięciu spraw spornych, nie objętych tym regulaminem 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku zawodników grających w 

KROŚNICKA PLAŻA TOUR  dla celów marketingowych oraz na potrzeby tych rozgrywek. 


