
REGULAMIN 

GRAND PRIX MROZÓW W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN 

MROZIAŃSKA PLAŻA 2020 

 

I. Organizator: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mrozach  

 

II. Cel imprezy 

 

 popularyzacja gry w piłkę siatkową plażową; 

 propagowanie aktywnych form spędzania czasu; 

 sportowa rywalizacja fair play dla młodzieży i dorosłych w ramach AKCJI LATO 2020. 

 

III. Miejsce i terminy 

 

I turniej GP:  27.06.2020 r. – TURNIEJ OTWARCIA 

II turniej GP:  11.07.2020 r.  

III turniej GP:  25.07.2020 r. 

IV turniej GP:  08.08.2020 r. 

V turniej GP:  22.08.2020 r – TURNIEJ ZAMKNIĘCIA – podsumowanie wyników, zakończenie 

turnieju i wręczenie nagród  

 

IV. Zasady i warunki uczestnictwa 

 

1. W turnieju mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat. 

2. Każda drużyna składa się z dwóch osób. 

3. Od początku do końca każdego z turniejów drużyny muszą występować w niezmienionych 

składach osobowych (skład drużyny w następnych turniejach może być inny). 

4. Zgłoszenie do każdego turnieju należy dokonać bezpośrednio przed turniejem w godz. 

 9:00 – 9.30 (po godzinie 9.30 zgłoszenia nie będą przyjmowane!). 

5. Rozpoczęcie każdego turnieju o godz. 10:00. 

 

V. System rozgrywania turnieju 

 

System rozgrywek ustalony zostanie w zależności od ilości startujących. Turniej będzie rozgrywany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej 

 

VI. Punktacja 

 

Punkty zdobyte przez każdego z zawodników w turniejach, w których wziął udział i zajął jedno z niżej 



określonych miejsc zalicza się do KLASYFIKACJI GENERALNEJ za wszystkie turnieje: 

 za 1 miejsce w turnieju każdy zawodnik zwycięskiej drużyny otrzymuje 5 pkt.; 

 za 2 miejsce w turnieju każdy zawodnik otrzymuje 4 pkt.; 

 za 3 miejsce w turnieju każdy zawodnik otrzymuje 3 pkt.; 

 za 4 miejsce w turnieju każdy zawodnik otrzymuje 2 pkt.; 

 za 5 i niższe miejsce w turnieju każdy zawodnik otrzymuje 1 pkt. 

 

VII. Nagrody i wyróżnienia 

 

1. Za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca w KLASYFIKACJI GENERALNEJ (po wszystkich 5 turniejach) 

zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.  

2. Do otrzymania nagród, pucharów i dyplomów w KLASYFIKACJI GENERALNEJ będą 

upoważnieni zawodnicy, którzy wzięli udział w minimum 3 turniejach! 

 

VII. Przepisy końcowe 

 

1. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, związanych z systemem rozgrywania 

turniejów decyduje Organizator. 

2. Wyłącznie Organizatorowi i sędziom przysługuje prawo do rozstrzygania sytuacji spornych 

podczas trwania turniejów. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje powstałe w czasie 

turniejów. 

4. Ewentualne ubezpieczenie NW zawodnicy zawierają we własnym zakresie. 

5. Osoba odpowiedzialna z ramienia GOSiR: Tomasz Żurawski, tel: 668 879 721, e-mail: 

tomasz.zurawski@copygeneral.pl 

 

 

 

 


