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Regulamin Otwartego Turnieju Siatkówki Plażowej 

PELE MELE Plażówka 2019 

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.1 
Organizatorem rozgrywek jest Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa, kontakt: 
pele.mele.plazowka@gmail.com 
Tel. 791 580 319 
1.2 
Termin rozgrywania Turnieju: 
- mikst 9 maja 2019 i  
- turniej damski i męski 10 maja 2019 
1.3. 
Miejsce rozgrywania turnieju: 
Boiska AWF, ul. Marymoncka 34 
1.4. 
Uczestnicy dojeżdżają na zawody we własnym zakresie. Drużyny mogą 
przyjeżdżać bezpośrednio na swoje spotkania, jednakże na tyle wcześnie, aby 
przed pierwszym meczem zgłosić się do organizatora (zespół, który rozpocznie 
grę przed załatwieniem wszystkich formalności zostanie zdyskwalifikowany). W 
przypadku spóźnienia (bez informacji telefonicznej) zespół bezwzględnie 
przegrywa mecz walkowerem i "przechodzi" na prawą stronę tabeli 
(nieobecność na pierwszym meczu może skutkować dyskwalifikacją i 
dopuszczeniem w to miejsce zespołu rezerwowego) 
1.5. 
Koszt udziału w Turnieju to 40zł od pary 
1.6. 
Turniej odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne 
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1.7. 
Organizator zapewnia piłki meczowe, nie zapewnia piłek rozgrzewkowych, 
uczestnicy zobowiązani są zapewnić sobie je we własnym zakresie 
1.8. 
Za zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia wszelkie koszty związane z jego 
naprawą ponoszą zawodnicy zespołu. 
1.9. 
Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu 
 
 
II. PROGRAM ZAWODÓW  
 
2.1 
Zawody przeprowadzane są oddzielnie dla kobiet, mężczyzn i par mikst wg 
systemu brazylijskiego (do 2-ch porażek) rozpisanego na 32 pary w turnieju 
mężczyzn oraz mikst, i na 20 par w turnieju kobiet 
2.2. 
Rozgrywki prowadzone są przy uwzględnieniu rozstawienia dla pierwszych 
zespołów z poprzedniego roku 
2.3. 
Mecze odbywają się na zasadach fair-play, zawodnicy sami podejmują decyzje. 
W wyjątkowych przypadkach sędziować mogą inni zawodnicy Turnieju 
2.4. 
We wszystkich spornych sytuacjach decyduje Sędzia Główny Turnieju – Anna 
„Zuza” Lipińska  
2.5 
Mecze rozgrywane są:  
- włącznie do rundy ćwierćfinałowej w formie do 1 seta do 21pkt (I czas) 
- mecze półfinałowe i finałowe z możliwością do dwóch wygranych setów 
(zgodnie z przepisami PZPS).  
 
III. UCZESTNICTWO  
 
3.1.  
Turniej ma charakter otwarty 
3.2. 
Jeden zespół składa się z dwóch zawodników/zawodniczek. Skład zespołu jest 
niezmienny podczas całego Turnieju. Nie ma rezerwowych.  
3.3 
Zabroniona jest wymiana zawodników/czek między poszczególnymi 
zespołami pod rygorem jej dyskwalifikacji..  
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3.4 
Zawodnicy grają na własną odpowiedzialność 
3.5 
Drużyny w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby im 
towarzyszące oraz zobowiązane są do niesienia czynnej pomocy w jawnych 
przypadkach naruszenia porządku publicznego. 
 
 
IV. UWAGI KOŃCOWE  

4.1 
Zawody są rozgrywane w oparciu o Przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej z 
uwzględnieniem zapisu niniejszego regulaminu. Dodatkowo w rozgrywkach 
MIKST, obowiązuje przepis: „Zawodnik może wykonać zagrywkę wyłącznie na 
połowę boiska, na którym stoi zawodnik (nie ma znaczenia, gdzie znajduję się 
zawodniczka), chyba że przed meczem zawodniczka stwierdzi, że nie chce 
korzystać z tego przywileju. Zawodniczka może zagrywać na dowolną część 
boiska. W Przypadku wykonania zagrywki przez zawodnika, na połowę, na 
której nie było zawodnika to akcja zostaje przerwana, a następnie: W pierwszej 
sytuacji meczu – powtórzenie akcji, w drugiej i następnych – punkt zespołu 
przyjmującego. 
4.2 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub 
zagubione. 
4.3 
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym 
regulaminie. 
4.4 
Wpisowe do rozgrywek nie podlega zwrotowi. 
4.5 
Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i 
nazwisk uczestników oraz zamieszczania informacji o zawodach na stronach 
internetowych, w prasie, itp.  oraz wykorzystania zdjęć uczestników w różnych  
materiałach promujących. 
4.6 
W sprawach spornych i nie objętych Regulaminem decyduje Organizator. 

 

 
 


