
REGULAMIN  

PLAŻA WITKOWA 2019 
 

 

1. CEL ZAWODÓW: 

• popularyzacja siatkówki plażowej,  

• aktywny wypoczynek.  

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

• 18.08.2019r. godz 9.00, boiska plażowe na plaży w Skorzęcinie 

• godz. 8.45 weryfikacja zawodników  

• zapisy pod adresem: https://napiachu.pl/turnieje/plaza-witkowa-2019-6643 

 

3. ORGANIZATOR:  

• Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Razem”  

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

• drużyna składa się z 2 zawodników (wpisanych do protokołu zawodów),  

• osoby niepełnoletnie muszą okazać zgodę rodziców/opiekuna prawnego na udział w 

turnieju. 

• zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, nie mogą mieć przeciwwskazań 

medycznych do udziału w rozgrywkach. Zasady obowiązującego regulaminu 

potwierdzają podpisem pod oświadczeniem. 

5. SYSTEM ROZGRYWEK: 

• limit par: 24 

• system brazylijski 

• turniej odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

6. SPRAWY DYSCYPLINARNE: 

• sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny.  

7. WARUNKI TECHNICZNE:  

• mecze odbywać się będą na dwóch boiskach  

8. PRZEPISY GRY: 

• obowiązują przepisy PZPS.  

 

 

https://napiachu.pl/turnieje/plaza-witkowa-2019-6643


 

 

9. OPŁATA WPISOWA: 

• wpisowe – 60 zł od pary.  

• zapisy: https://napiachu.pl/turnieje/plaza-witkowa-2019-6643 

• opłatę należy uiścić przelewem w ciągu 3 dni od wysłania zgłoszenia na dane: 

Michał Skiba 

Małachowo Wierzbiczany 1c 

62-230 Witkowo 

numer konta bankowego: 53 1020 4115 0000 9102 0153 0799 

• opłata wpisowa nie jest zwracana w przypadku rezygnacji drużyny po dniu 

30.07.2019r. 

10. NAGRODY: 

• miejsca 1-3 puchary, nagrody rzeczowe oraz finansowe 

• Organizator zapewnia: 

- koszulkę turniejową, w której zawodnik ma obowiązek występować podczas turnieju 

- pakiet żywieniowy, 

- wodę. 

11. SPRAWY KOŃCOWE:  

• organizator zabezpiecza boiska i piłki do rozegrania meczów,  

• organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę,  

• organizator zabezpiecza sędziów z WZPS,  

• mecze odbywać się będą wg ustalonego terminarza,  

• za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi 

odpowiedzialności,  

• za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada,  

• w sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje organizator,  

• organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji 

Regulaminu,  

• zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami. 

• organizator nie odpowiada za powstałe kontuzję, urazy podczas zawodów. 
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