
REGULAMIN turnieju siatkówki plażowej 
„15 lat Polski w Unii Europejskiej” 
 
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. 
2.4. Jedyna forma upamiętnienia w Żninie jubileuszu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
Zawody odbędą się 1 maja 2019 roku na boiskach przy ul. Gnieźnieńskiej 7 (Stadion Miejski) w Żninie. 
 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 
4.1. Turniej zostanie rozegrany w kategorii par męskich i par kobiecych. 
4.2. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 kwietnia 2019 roku włącznie (lub do wyczerpania miejsc) pod numerem tel. 52 

30 20 705 lub poprzez pocztę elektroniczną: m.krzyzaniak@mos-znin.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i 
nazwiska zawodników, klub lub miejscowość jakie reprezentują, dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail). 

4.3. Obowiązuje limit 12 par na kategorię. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej określony limit, utworzona 
zostanie lista rezerwowa. 

4.4. Potwierdzenie udziału w turnieju odbywać się będzie 29 i 30 kwietnia. W przypadku braku odpowiedzi lub 
rezygnacji pary jej miejsce zajmie kolejna para z listy rezerwowej. 

4.5. Ostateczna weryfikacja przeprowadzana będzie 1 maja od godz. 9:00 w miejscu zawodów. 
4.6. Zawodnicy uczestniczą w turnieju na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.  
4.7. Od uczestników rozgrywek nie będzie pobierana opłata wpisowa. 

 

5. SYSTEM ROZGRYWEK 
5.1. Turniej rozegrany zostanie systemem mieszanym: 

5.1.1. W I rundzie pary zostaną podzielone w drodze losowania na cztery grupy, gdzie grać będą każdy z każdym. 
5.1.2. Po dwie najlepsze pary z każdej grupy uzyskują awans do rundy ćwierćfinałowej. 
5.1.3. Począwszy od ćwierćfinałów turniej toczyć się będzie systemem pucharowym (przegrywający odpada). 
5.1.4. Pary ćwierćfinałowe ustalone zostaną wg załączonego planu (strona 2). 
5.1.5. Przegrani w półfinałach zmierzą się w meczu o III miejsce, natomiast wygrani o zwycięstwo w turnieju. 
5.1.6. Mecze o dalsze miejsca nie będą rozgrywane. 

5.2. Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów, a sety do 15 punktów. Ewentualny tie-break również do 15 pkt. 
 

6. PRZEPISY I SĘDZIOWANIE 
6.1. Obowiązują przepisy FIVB dla siatkówki plażowej ogłoszone na sezony 2013-2016, o ile niniejszy Regulamin nie 

stanowi inaczej. 
6.2. Decyzje sędziów 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 

otwarcia turnieju. 
7.3. Organizator w trakcie turnieju przewiduje poczęstunek grochówką z kuchni polowej dla wszystkich uczestników. 
7.4. Organizator nie zapewnia opieki medycznej. 

 
Regulamin ustalono i zaakceptowano 

15 kwietnia 2019 
 
 
 
 
 

 



PROGRAM DNIA 
 

09:00 – 09:20 Weryfikacja zawodników 
09:20 – 09:30 Otwarcie turnieju i losowanie grup I rundy 
 

09:45  Rozpoczęcie gier 
 

I RUNDA 
 

GRUPA A  GRUPA B  GRUPA C  GRUPA D 

1. MECZE: 
1-2 (1) 
2-3 (5) 
3-1 (9) 

 1. MECZE: 
1-2 (2) 
2-3 (6) 
3-1 (10) 

 1. MECZE: 
1-2 (3) 
2-3 (7) 
3-1 (11) 

 1. MECZE: 
1-2 (4) 
2-3 (8) 
3-1 (12) 

2.  2.  2.  2. 

3.  3.  3.  3. 

 
ĆWIERĆFINAŁY 

 

MECZ 
13 

I drużyna z grupy A 

II drużyna z grupy B 

MECZ 
14 

I drużyna z grupy C 

II drużyna z grupy D 

MECZ 
15 

I drużyna z grupy D 
II drużyna z grupy C 

MECZ 16 
I drużyna z grupy B 
II drużyna z grupy A 

 
PÓŁFINAŁY 

 

MECZ 
17 

Zwycięzca meczu nr 13 

Zwycięzca meczu nr 14 

MECZ 
18 

Zwycięzca meczu nr 15 

Zwycięzca meczu nr 16 

 
FINAŁY 

 

MECZ 
o III miejsce 

Przegrany meczu nr 17 

Przegrany meczu nr 18 

FINAŁ 
Zwycięzca meczu nr 17 
Zwycięzca meczu nr 18 

 
13:00  Poczęstunek grochówką 

 

ok. 17:00  Zakończenie turnieju, wręczenie pucharów i nagród 


