
TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ KOBIET / MĘŻCZYZN 

REGULAMIN 

 

I. ORGANIZATOR 

 

- OSiR Skierniewice 

 

II. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJÓW 

 

- 4 lipca 2020 r. Sobota 

- Rejestracja zawodników/zawodniczek od 9.00 do 10.00 

- Start Rozgrywek 10.00 

- Kompleks Boisk Plażowych przy ul. Pomologicznej 10 

- SĄ TO DWA ODDZIELNIE PROWADZONE TURNIEJE NA JEDNYM KOMPLEKSIE KILKU 

BOISK. 

 

III. ZGŁOSZENIA 

 

- Zgłoszenia przed turniejem do wyczerpania zapisów (ilość miejsc ograniczona) pod numerem 

tel 798-178-980 

lub w dniu turnieju w godzinach 9.00-10.00 

- Wpisowe 40 zł od pary, płatne do 10.00 w dniu zawodów przy boisku 

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji drużyny 

w przypadku nie wpłacenia wpisowego lub podania danych niezgodnych 

z prawdą; 

- Losowanie odbędzie się w dniu turniejów przed startem 

- Możliwość załatwienia noclegu (w przypadku grania mikstów na następny dzień) w hotelu 

przylegającym do kompleksu po uprzednim poinformowaniu o tym organizatora (numer telefonu 

poniżej). CENA NOCLEGU TO OKOŁO 30 ZŁ ZA OSOBĘ.  

 

IV. UCZESTNICTWO 

 

- Zespoły w turnieju damskim składają się z dwóch kobiet / w turnieju męskim składają się z 2 

mężczyzn. 

- Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na 

własna odpowiedzialność. 

- Każdy zawodnik z drużyn chcących wziąć udział w rozgrywkach zobowiązany będzie: 

- do obowiązków związanych z obowiązującym reżimem sanitarnym 

- zdezynfekować dokładnie dłonie przy wejściu na kompleks i przy zejściu z niego (płyn 

zapewniony). 

 

V. PRZEPISY GRY 

 

- W czasie gry obowiązują przepisy PZPS  

 

Systemem rozgrywek: 

 

- System Brazylijski do 2 przegranych meczów 

- 1 set do 21 pkt. z przewagą 2 pkt. 



 

UWAGA: organizator zastrzega sobie możliwość zamiany systemu rozgrywek ze względów 

organizacyjnych. 

 

VI. DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA 

 

Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower) 

w przypadku gdy: 

- drużyna z własnej winy nie stawiła się do rozgrywek lub spóźni się więcej niż 10 minut; 

- drużyna wzbrania się grać pod kierunkiem wyznaczonego sędziego; 

- drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed zakończeniem spotkania, w tym 

przypadku drużynie przeciwnej dopisuje się punkty potrzebne do wygrania seta; 

- w drużynie grają zawodnicy nieuprawnieni; 

 

VII. UWAGI KOŃCOWE 

 

- Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy, osoby towarzyszące 

obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry. 

- Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone 

przez jej zawodników, kibiców, osoby towarzyszące podczas turnieju. 

- Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w 

trakcie trwania rozgrywek; 

- Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa organizator. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział 

w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty 

leczenia wynikłe z dojazdami na i z zawodów włącznie. 

 

VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 

- W kwestiach interpretacji regulaminu oraz nie objętych regulaminem ostateczną decyzję 

podejmuje Organizator. 

- Wszyscy uczestnicy zgadzają się na użycie ich wizerunku na potrzeby zarządcy obiektu. 

- Wszystkie informacje pod numerem telefonu 798-178-980 


