
Regulamin Turniejów Siatkówki Plażowej 
     ZIMOWA LIGA SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 2020/2021 

Miejsce zawodów: 
Fabryka Sportów przy ul. Marcina 35 w Kozłowie, koło Gliwic. 

Terminy zawodów: 
Turnieje męskie: 22.01.2020, 24.01.2020, 7.03.2020, 21.03.2020
Turnieje damskie: 8.11.2020, 17.01.2020, 21.02.2020
Turnieje mikstów: 29.11.2020, 7.02.2020, 14.03.2020

Wszystkie turnieje rozpoczynają się o godzinie 12:00. 
Zawodnicy mają obowiązek stawić się do godziny 11:30 na rejestrację.

Uczestnicy: kobiety, mężczyźni i drużyny mieszane. 

Organizator: Fabryka Sportów – Zimowa Liga Siatkówki Plażowej 

    REGULAMIN

   § 1.
CELE ZAWODÓW

1. Popularyzacja piłki siatkowej plażowej.
2. Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu, z uwzględnieniem 
form ruchu na podłożu piaszczystym.
3. Promowanie zdrowego stylu życia.
4. Umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi 
drużynami grającymi w piłkę siatkową plażową.
5. Wyłonienie Mistrza wśród zgłoszony drużyn.
6. Promowanie, budowanie pozytywnego wizerunku stowarzyszenia 
Fabryki Sportów.

  § 2
                      ORGANIZACJA CYKLU

1. Organizator: 
a.) czuwa nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek,
b.) tworzy i czuwa nad przestrzeganiem terminarza i regulaminu,



c) rozstrzyga sprawy sporne i protesty.
2. Decyzje Organizatora dotyczące spraw spornych i protestów są 
ostateczne.
3. Oficjalne tabele, wyniki oraz zdjęcia z meczów, a także składy drużyn 
uczestniczących w cyklu turniejów siatkówki plażowej, dostępne będą na 
stronie Zimowej Ligi Siatkówki Plażowej na Facebooku.
4. Mecze rozgrywane będą na 3 boiskach znajdujących się na 
ogrzewanym, krytym obiekcie. Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmiany liczby boisk, na których rozgrywane są mecze.
5. Zawodnicy i zawodniczki zapewniają stroje meczowe we własnym 
zakresie (zalecany jest jednolity strój sportowy).
6. Formuła zawodów:
a.) każdy z turniejów cyklu, rozgrywany będzie formułą zależną od ilości 
zgłoszonych zespołów (limit 24 drużyn/ turniej),
b.) w przypadku zgłoszenia maksymalnych ilości drużyn, rozgrywki 
odbywać się będą systemem brazylijskim na 24 zespoły
c.) wszystkie mecze rozgrywane będą do jednego wygranego seta do 21 
punktów w secie,przy zachowaniu dwóch punktów przewagi,
d.) formuła meczów półfinałowych oraz finałowych może ulec zmianie – 
jest zależna od decyzji organizatorów 
e.) rozstawienie zespołów odbędzie się przez losowanie,
f.) godziny rozpoczęcia spotkań koordynować będzie sędzia główny 
zawodów lub koordynator zawodów,
g.) organizator zastrzega sobie prawo zmiany formuły rozgrywania 
turniejów oraz czasu trwania meczów na poszczególnych etapach turnieju.
h.) organizator przewiduję szansę aby każdy zespół rozegrał co najmniej 3 
spotkania, jeśli pozwolą na to warunki techniczne

  § 3
WARUNKI UCZESTNICTWA

Formalne warunki uczestnictwa w turniejach:
1. Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 20.00, dnia poprzedzającego
każdy z turniejów, na adres e-mail: zimowaliga.bv@gmail.com, 
obowiązuje kolejność zgłoszeń. 
a.) w zgłoszeniu należy wpisać nazwiska zawodników oraz nr kontaktowy 
do kapitana, a w tytule rodzaj turnieju (męski, damski, mikstów)
b.) w przypadku osób niepełnoletnich do zgłoszenia należy załączyć 



podpisane zgody rodziców/opiekunów prawnych zawodników. 
Zeskanowane zgody można wysłać na adres
e-mailowy zimowaliga.bv@gmail.com lub przynieść do biura zawodów 
w dniu turnieju,
c.) maksymalny limit zgłoszonych par do poszczególnych turniejów 
wynosi 24,
d.) zawodnicy lub rodzice/opiekunowie zawodników przyjmują do 
wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość 
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat 
o charakterze majątkowym,
e.) zgłoszenie uczestnictwa oznacza, że zawodnicy lub 
rodzice/opiekunowie zawodników ocenili charakter, zakres i stopień 
ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach,
f.) odpowiedzialność za start zawodnika i związane z tym wszelkie 
konsekwencje ponoszą zawodnicy lub rodzice/opiekunowie zawodników,
g.) wpisowe zawodów wynosić będzie 30 zł od osoby i uiszczane będzie 
gotówką w dniu zawodów zgodnie z informacją mailową, którą zawodnicy
otrzymają od organizatora,
h.) organizator zastrzega sobie prawo do zwiększania wpisowego 
(dwukrotnie) w przypadku gdy zespół, który zgłosił się do zawodów 
wcześniej odbytych – nie stawił się na nich w dniu ich rozpoczęcia a także 
nie poinformował o rezygnacji z udziału w turnieju co najmniej 48h przed 
jego rozpoczęciem,
i.) uczestnikami cyklu turniejów siatkówki plażowej mogą być kobiety i 
mężczyźni, bez ograniczeń wiekowych,
j.) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu zespołów, zależnie 
od ilości zgłoszeń,
k.) o zamknięciu listy/uczestnictwie, decydować będzie termin zgłoszenia 
ostatniego zespołu,a informacja o zamknięciu listy zgłoszeniowej zostanie 
zamieszczona na FB – Zimowa Liga Siatkówki Plażowej.
l.) w turnieju męskim będziemy gościli maksymalnie 2 drużyny składające
się z 3 zawodników. Będą to siatkarze plażowi posiadający zaświadczenie 
o niepełnosprawności. 



  § 4
KWESTIE ORGANIZACYJNE

1.) Organizator zapewnia ciepły posiłek oraz wodę zawodnikom turnieju.
2.) Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania się z powyższej 
kwestii, w przypadku problemów technicznych

  § 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Przystąpienie zawodników do turniejów jest jednoznaczne z akceptacją 
REGULAMINU ZAWODÓW oraz REGULAMINU OBIEKTU 
SPORTOWEGO.
2.Odprawa techniczna odbędzie się w dniu zawodów. 
3.Organizator nie odpowiada za skutki kradzieży w trakcie turniejów 
(drużyny zabezpieczają mienie we własnym zakresie).
4.Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do turnieju 
dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w 
zależności od wieku oraz kondycji fizycznej zawodnika. 
6.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
7.Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga 
Organizator.

     ZAWODNICY ORGANIZATOR


