
ZAŁACZNIK NR 3  DO REGULAMINU  OGÓLNEGO FESTIWALU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ OBŁĘDNA PLAŻA  ZBĄSZYŃ 27-29.05.2022 

 

REGULAMIN TURNIEJU MIKSTÓW 

W RAMACH  FESTIWALU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ OBŁĘDNA PLAŻA   

ZBĄSZYŃ 29.05.2022  

 

CEL ZAWODÓW: 

 Zgodny z regulaminem ogólnym 
 

ORGANIZATOR:  

 PKS MOS Zbąszyń. 

PARTNERZY: 

 Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 

 Proskos  

INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA: 

 Gmina Zbąszyń  

TERMIN ZAWODÓW:  

 29 maja 2022 r. 

 Weryfikacja  29.05.2022 godzina: 

 Start turnieju 29.05.2022 godzina: 

TURNIEJ: 

 turniej mikstów / limit 64 par/ 

MIEJSCE:  

 Boiska na plaży miejskiej ”Łazienki” w Zbąszyniu, ul. Wypoczynkowa oraz na terenie 

Campingu przy Baszcie ul. Garczyńskich w Zbąszyniu                                            

UCZESTNICTWO: 

 Prawo startu mają dwuosobowe zespoły mieszane kobieta + mężczyzna 

 Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Oznacza to, iż nie mogą mieć 

przeciwwskazań medycznych do udziału w rozgrywkach Organizator zaleca przed 

rozpoczęciem przygotowań do turnieju dokonanie stosownych badań medycznych lub 

konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej 

Zawodnika/Zawodniczki 

 Pozostałe zgodne z regulaminem ogólnym 
 

 

 

 

 



ZGŁOSZENIA: 

 Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie  rejestracji na portalu napiachu.pl i opłacenie 

wpisowego w sklepie napiachu.pl w wysokości 120 zł od pary 

  Czas na opłacenie wpisowego wynosi 72 godziny od dokonania zapisu w portalu 

napiachu.pl., w przypadku braku płatności w terminie para zostaje usunięta z systemu,     

a w jej miejsce zapisu może dokonać inny zespół 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK:          

 Celem przewodnim ustalania systemu będzie zapewnienie jak największej liczby spotkań 

uczestnikom Festiwalu 

 Ostateczna formuła rozgrywania turnieju zostanie zaprezentowana po zamknięciu zapisów 

PRZEPISY GRY:  

 Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami FIVB dla siatkówki plażowej. 

  Wysokość siatki 235 cm, boisko 16 m x 8 m 

NAGRODY:  

 Dla najlepszych duetów przewidziane są medale/statuetki oraz nagrody  finansowe 

MEDIA: 

 Zgodne z regulaminem ogólnym 

INNE: 

 Zgodne z regulaminem ogólnym 

 

 Lista dostępnych noclegów jest dostępna na stronie turnieju www.oblednaplaza.pl 

 W razie jakichkolwiek wątpliwości dołącz do naszego DISCORDA i śmiało pytaj: 

https://bit.ly/discord-obledna-plaza 

 Życzymy wszystkim dużo dobrych wrażeń oraz osiągnięcia jak najlepszych wyników 

sportowych w duchu  zdrowej rywalizacji na boiskach 

  

 

 

http://www.oblednaplaza.pl/
https://bit.ly/discord-obledna-plaza

