
REGULAMIN TURNIEJU 

 
1) Nazwa – II Turniej Siatkówki Plażowej  

2) Organizator  – Centrum Sportowe Aktywny Wrotków i Klub Siatkarski Lubelska Akademia Sportu  

3) Miejsce turnieju  – 2 boiska przy ośrodku wypoczynkowym Uniwersytetu Przyrodniczego nad jeziorem 
Piaseczno. 

4) Data i godzina turnieju : 11-12.08.2018r., rozpoczęcie turnieju sobota 11.08 godz.  10:00  
5) Turniej zostanie rozegrany w kategorii: MIKST (max. 32 pary), siatka na wys. 2.40m 
6) Turniej przeznaczony jest dla osób które ukończyły 18 rok życia , 
7) Pula nagród: 2000 zł  (uzależniona od ilo ści zgłosze ń). 1 miejsce – 800 zł/para, 2 – 500 zł, 3 – 300 zł, 

4 – 200 zł, miejsca 5 – 8 po 50 zł/para.           

8) Organizator zapewnia : 
- sędziów,  
- wodę,  
-     parking 
-     piłki meczowe  
- nagrody finansowe dla najlepszych drużyn 
-     koszulkę turniejową  

9)  Obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

10)  System gier: 
 I dzień – 8 grup x 4 pary, w grupach gramy każdy z każdym 1 set do 21 pkt. Klasyfikacja w grupach oraz 
ratio małych punktów decyduje o rozstawieniu na drugi dzień w drabince. Po pierwszym dniu nikt nie 
odpada ☺ 
II dzień – system brazylijski 1 set do 21pkt, jeżeli czas na to pozwoli od 4 rundy gramy 2 sety do 15 pkt. 
Niedziela gwizdek godz. 9.00!  

Zgłoszenia przyjmowane b ędą od dnia 02.08.2018r do dnia 08.08.2018r. włącznie na adres e-mail: 
turniej@aktywnywrotkow.pl  Prosimy o podanie w temacie maila daty turnieju 11-12.08.2018 oraz imion i 
nazwisk zawodników. W treści prosimy o podanie informacji na temat noclegu. Zawodnicy, którzy 
zachowali si ę nie fair wobec pozostałych i nie poinformowali org anizatora o swojej nieobecno ści 
na I turnieju (niektóre pary przyjechały przez to w  sobot ę specjalnie na 1 mecz!) nie mog ą 
uczestniczy ć w turnieju. Nie ma równie ż możliwo ści przyjecha ć tylko drugiego dnia.  

11)  Mamy do dyspozycji ok. 50 miejsc w domkach bez toalety (toaleta i prysznic w budynku na zewnątrz), 
koszt 20 zł/os. Płatno ść za domek na miejscu gotówk ą z góry (przy składaniu karty zawodnika w I 
dniu turnieju).  

12)  Wpisowe 40 zł/os  płatne przelewem na konto Aktywny Wrotków w Mbanku:  
33 1140 2004 0000 3902 7781 7222. Organizator w mailu zwrotnym wyśle informację o zakwalifikowaniu 
pary do turnieju. Warunkiem uczestnictwa będzie opłacenie wpisowego do dnia  10.08.2018.  

13) Sprawy różne: 

• Sprawy sporne rozstrzyga organizator w dniu imprezy, 
• Losowanie grup odbędzie się 09.08.2018. Każda grupa będzie znała z wyprzedzeniem przybliżoną  
godzinę swoich gier. Prosimy o punktualność ponieważ I dnia na boisku gra jedna grupa do momentu 
rozegrania wszystkich spotkań, rozgrzewka na boisku max. 5 minut (tylko atak).  
• Złożenie u organizatora karty zgłoszeniowej (w dniu turnieju) jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

powyższego regulaminu oraz przestrzeganiem regulaminu ośrodka wypoczynkowego, 
• Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych, 
• Niesportowe zachowanie (bójka, zamiar uderzenia, uderzenie, niekulturalne wyzwiska) będzie 

skutkowało usunięciem zawodnika z turnieju. 
 
Organizator zastrzega mo żliwo ść zmian w regulaminie. 
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