
ALPAT BEACH VOLLEY
pod patronatem AP Doradztwo Inwestycyjne oraz Silva Invest

1. Organizator
Koleżeńsko-Amatorskie Towarzystwo Sportowe
Alpat Gdynia
81-575 Gdynia, ul. Starodworcowa 27B/8

2. Cele imprezy
● Rywalizacja sportowa - międzyklubowa
● Przygotowanie zawodników do rozgrywek plażowych WZPS i PZPS
● Promowanie zdrowego, aktywnego wypoczynku
● Popularyzacja siatkówki plażowej

3. Termin
14.05.2022 - rozgrywki w kategorii młodziczka i junior
15.05.2022 - rozgrywki w kategorii juniorka młodsza i junior młodszy

9:00 - otwarcie biura zawodów, odprawa techniczna
9:30 - rozpoczęcie zawodów, pierwsze mecze

4. Miejsce i biuro zawodów
Plaża Gdynia-Śródmieście (vis a vis Muzeum Marynarki Wojennej)
Boiska do siatkówki plażowej  między restauracjami “Contrast” i
“Minga”.

5. Uczestnictwo w turnieju
Drużyna składa się z dwóch zawodników.

Dopuszczalny wiek uczestników:

KATEGORIA PŁEĆ ROCZNIK

MŁODZICZKA DAMSKA 2007 i młodsze

JUNIORKA
MŁODSZA

DAMSKA 2005 i młodsze

JUNIOR MŁODSZY MĘSKA 2005 i młodsi

JUNIOR MĘSKA 2003 i młodsi

W kategoriach damskich przewiduje się maksymalnie 16 par
startujących, zaś w kategoriach męskich limit wynosi 24 pary.



W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany ilości par startujących.
Uczestnicy są zobowiązani do posiadania oświadczeń (w przypadku
osób niepełnoletnich oświadczeń opiekunów prawnych) o starcie na
własną odpowiedzialność, braku przeciwwskazań lekarskich do udziału
w starcie w zawodach oraz zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych podanym w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia do zawodów i wykorzystania wizerunku w celach
promocyjnych.
Uczestnicy są zobowiązani do posiadania dokumentów (np. dowód
osobisty, paszport, legitymacja szkolna) do ewentualnej weryfikacji
zawodnika.

6. ZGŁOSZENIA
Pierwszy etap zgłoszeń (ilość chętnych par do uczestnictwa w
zawodach) - do 03.05.2022
Drugi etap zgłoszeń (potwierdzenie ilości oraz zgłoszenia imienne par) -
do 09.05.2022
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy:
kontakt@siatkowka.alpat.com.pl

W pierwszym etapie zgłoszeń dany klub może zgłosić maksymalnie 3
pary do każdego turnieju damskiego i 4 pary do każdego turnieju
męskiego.
W zgłoszeniu klub może zgłosić większą ilość par, jednak ich
uczestnictwo zależne jest od wolnych miejsc w turnieju.

7. SYSTEM GIER
Mecz trwa (jeden set) do wygranych 21 pkt.
Ewentualnie w fazie finałowej (półfinały, mecze o 1 i 3 miejsce) mecz
trwa do wygranych dwóch setów do 15 pkt.
Organizator gwarantuje uczestnikom rozegranie przynajmniej 3
meczów.
Dokładny system gier zostanie zaprezentowany podczas rozpoczęcia
zawodów, zależny jest od ilości par startujących.

8. OPŁATA STARTOWA
Wpisowe do udziału w zawodach wynosi 20 zł od pary (10 zł za osobę)
Opłatę startową (w gotówce) należy uiścić w dniu zawodów przed
rozpoczęciem.

mailto:kontakt@siatkowka.alpat.com.pl


9. NAGRODY
Puchary, medale i karty upominkowe dla miejsc 1-3.
Gadżety dla uczestników w zależności od pozyskania sponsorów.

10. ZASADY RYWALIZACJI
Stosowanie się do zasad PZPS i Fair Play.
Stosowanie się do poleceń sędziów, obsługi i organizatora.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
W spornych sytuacjach ostateczną decyzję podejmuje organizator.


