
BEACH VOLLEY 2019 

PRUŚCE, 13-14 LIPCA 2019 

REGULAMIN ZAWODÓW 

 

 

I. ZASADY OGÓLNE: 

1. organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Do Przodu. 

2.  w turnieju biorą udział zespoły dwuosobowe(męskie, żeńskie lub mieszane); 

3.  minimalny wiek uczestnika zawodów to ukończone 15 lat; 

4.  uczestnicy poniżej 18 roku życia posiadają zgodę rodziców/opiekunów prawnych; 

5. mecze rozgrywane są na boisku o podłożu piaszczystym; 

6. każda z drużyn przed przystąpieniem do zawodów musi podpisać akceptację           

niniejszego Regulaminu oraz Oświadczenie. 

 

II. TECHNIKA ODBIĆ: 

 

1. nie wolno przyjmować zagrywki odbiciem górnym oburącz "na palce”  

2. nie wolno atakować (przebijać piłki na stronę przeciwnika) w formie kiwnięcia -             

odbicia piłki "palcami" jednej lub obu rąk; 

3. odbicie atakujące może być wykonane otwartą dłonią, grzbietem dłoni, pięścią oraz            

każdą inną częścią ciała;  

4. można odbić piłkę grzbietem dłoni, pięścią lub inną twardą częścią ramienia lub inną              

częścią ciała; 

5. wystawienie piłki do ataku w formie odbicia górnego ("palcami") może być również             

wykonane z wyskoku lub w tył, jeśli jest nienaganne ("czyste");  

6. podczas wystawiania wskazane jest krótkie przetrzymanie piłki (przedłużony kontakt z           

piłką), które w grze na hali uznane byłoby za błąd "piłki niesionej"(!!!).  

 

III. SYSTEM ROZGRYWEK: 

1. obowiązuje system mieszany: 

- 13.07. (sobota) odbędzie się faza grupowa – osiem grup po trzy zespoły; z grupy               

bezpośrednio awansują zwycięzcy grup; pary z drugich miejsc zmierzą się w           



Pucharze Pocieszenia (niedziela);  

- 14.07. (niedziela)  - Puchar Pocieszenia - rozgrywany systemem pucharowym 

                                       - TOP-8 - system brazylijski dla 8 drużyn; 

 

IV. ROZGRYWANIE MECZÓW: 

 

1. mecz jest rozgrywany systemem do dwóch wygranych 21-punktowych setów; 

2. w pierwszych dwóch setach w przypadku remisu 20:20 gra jest kontynuowana do             

momentu, w którym jeden z zespołów uzyska dwa punkty przewagi; 

3. decydujący (trzeci) set – tie break jest rozgrywany do 15 punktów - nie obowiązuje               

zasada dwóch punktów przewagi), tj. wygrywa zespół, który pierwszy zdobędzie 15           

punkt; 

4. w trzecim secie po 8 zdobytych punktach następuje zmiana stron boiska. 

5. każdy zespół ma prawo do maks. dwóch przerw na odpoczynek w meczu, 

6. organizator po konsultacjach z zawodnikami i sędzią może zmienić zasady systemu. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność; 

2. organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób           

chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów. Nakazuje się, by             

zawodnicy biorący udział w rozgrywkach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym          

ich dobry stan zdrowia; 

3. w razie jakichkolwiek wątpliwości sprawy rozwiązywane są na bieżąco przez           

Organizatora. 

 

 

  

 

 


