
REGULAMIN TURNIEJU 
1) Nazwa – V Turniej Siatkówki Plażowej  

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

3) Miejsce turnieju  – 2 boiska przy dawnym Ośrodku Marina nad Zalewem Zemborzyckim.  

4) Data i godzina turnieju : 24.08.2019r kat. MĘŻCZYZN, 25.08.2019 KAT. MIKST gwizdek  sobota 24.08 
godz.  9:00 i niedziela 25.08 godz.  9:00. W każdej kategorii obowiązuje limit 24 par.  

5) Turniej przeznaczony jest dla osób które ukończyły 16 rok życia . Udział osoby niepełnoletniej za pisemną 
zgodą opiekuna. 

6) Pula nagród 4000 zł:  
7) A) kat. MĘŻCZYZN: 1 miejsce – 1000 zł/para, 2 – 600 zł, 3 – 40 0 zł, 4 – 200 zł, 5-6 – 100zł, 7-8 – 50zł  

B) kat. MIKST: 1 miejsce – 600 zł/para, 2 – 400 zł,  3 – 200 zł, 4 – 100 zł, 5-6 – 50zł.  

8) Organizator zapewnia : 
- sędziów na turnieju głównym 
- wodę    
-    kiełbasa z grilla (przydział) 
- nagrody finansowe dla najlepszych drużyn 
-     koszulkę turniejową  

9)  Obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 
10)  System gier: brazylijski  1 set do 21pkt. Półfinały i finały 2x15. Przy mnie jszej liczbie uczestników 

wcześniej zaczniemy 2x15.  
  

11)  Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21.08.2019r. włącznie (lub do wyczerpania zapasów) na adres e-
mail: turniej@aktywnywrotkow.pl  Prosimy o podanie w temacie maila imion i nazwisk zawodników, zaś 
w treści miejsca w rankingu FIVB lub PZPS oraz rozmiar koszulki i jej wymarzony kolor (wybierzemy 
największą liczbę głosów).  

12)  Wpisowe 40 zł/os  płatne przelewem na konto Aktywny Wrotków w Mbanku:  
33 1140 2004 0000 3902 7781 7222 po otrzymaniu maila zwrotnego o zakwalifikowaniu pary do turnieju. 
Warunkiem uczestnictwa będzie opłacenie wpisowego do dnia  22.08.2019. Jak poprzednio – 
mężczyzna starujący w obu kategoriach drugi dzień gra za połowę wpisowego. 

13)  Sprawy różne: 
• Sprawy sporne rozstrzyga organizator w dniu imprezy, 
• Losowanie drabinek odbędzie się 22.08.2019, postaramy się o transmisję z tego wydarzenia o godz. 

21 na naszym profilu,  
• Prosimy o punktualność, rozgrzewka wyłącznie poza boiskiem (jest dużo miejsca obok na boisku do 

beachballa), na boisku tylko atak.  
• Złożenie u organizatora karty zgłoszeniowej (w dniu turnieju) jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

powyższego regulaminu. 
• Zawodnicy wysyłając mail zgłoszeniowy 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, bezpodstawne 
dyskusje z sędzią) będzie skutkowało usunięciem zawodnika z turnieju. 

• Jeżeli zgłosi się zbyt mała liczba par - zostanie zmniejszona pula nagród lub turniej zostanie odwołany 
(zawodnicy otrzymają zwrot wpisowego do 23.08.2019). Na maile zgłoszeniowe zostanie wysłana 
informacja na ten temat 21.08.2019. 

 
Organizator zastrzega mo żliwo ść zmian w regulaminie. 
 
 

 
 


