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REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O 

PUCHAR STAROSTY GLIWICKIEGO 2019 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

1. Cele turnieju siatkówki plażowej:  

- podniesienie poziomu umiejętności gry w plażową piłkę siatkową wśród 

mieszkańców z terenu powiatu gliwickiego,   

- wspieranie rozwoju zainteresowań i alternatywnych form spędzaniu czasu 

wolnego wśród mieszkańców z terenu powiatu gliwickiego, 

- zachęcenie uczestników turnieju do wzięcia udziału w wydarzeniach sportowych 

z korzyścią dla swojego zdrowia; 

- integracja środowiska lokalnego 

 

2. Organizator: 

 klub siatkarski Klub Sportowy Rudziniec 

 

3. Turniej siatkówki plażowej odbędzie się 

3 sierpnia 2019r. w kategorii kobiet, 4 sierpnia 2019r w kategorii mężczyzn i 10 

sierpnia 2019r w kategorii mixtów na boiskach do siatkówki plażowej przy obiekcie 

piłkarskim LKS „Amator” Rudziniec, ul. Opolska 8 44-160, Rudziniec 

Zawody rozpoczną się o godz. 930 

Zgłoszenia i zapisy przyjmowane będą pod adresem e-mail 

ksrudziniec@gmail.com do 2 sierpnia 2019 roku, bądź w dniu turnieju do 

godziny 9:00 

O godzinie 915 nastąpi losowanie drabinki turniejowej. 
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4. W turnieju mogą startować wszyscy chętni  którzy: 

 ukończyli 18 rok życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnieju, 

 nie ukończyli 18 roku życia, po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub 

opiekuna prawnego zawodnika na udział w turnieju, (oświadczenie do odebrania 

przez rozpoczęciem turnieju w biurze zawodów) 

 

5. Organizator ubezpiecza zawodników, zgłoszonych do turnieju poprzez 

wykupienie polisy OC oraz NNW w ramach realizacji zadania publicznego. 

 

POSTANOWIENIA REGULAMINOWE 

 

 

1. Zawody siatkówki plażowej rozgrywane są zgodnie z oficjalnymi przepisami gry w 

siatkówkę plażową, wydanymi przez PZPS, zgodnymi z międzynarodowymi 

przepisami gry FIVB. 

 

2. System rozgrywania turnieju zostanie ustalony w zależności od zgłoszonej ilości 

drużyn przed turniejem (system brazylijski w przypadku dużej ilości zgłoszonych 

par, bądź podział na grupy w wypadku małej ilości par). Spotkania będą rozgrywane 

do dwóch wygranych setów, do 21 punktów (z przewagą 2 punktów). Set decydujący 

do 15 punktów. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek. 

 

3. Obowiązki organizatora 

 

- zadbać o właściwą promocję cyklu turniejów,  

- zakupić puchary i medale dla najlepszych par w turniejach finałowych,  

- prowadzić kompleksową dokumentację, obejmującą cały cykl rozgrywek w danym 

sezonie. 

- zapewnić poczęstunek wraz z wodą mineralną dla zawodników 

- informację o miejscu rozgrywania turnieju  

- przygotować miejsce gier zgodnie z przepisami gry:  
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- wyrównać powierzchnię, wytyczyć linie boiska, przygotować i zamocować siatkę 

wraz z antenkami na odpowiedniej wysokości (2,43m – rozgrywki męskie; 2,35m - 

miksty),  

- przygotować piłki meczowe (Mikasa VLS300),  

- przygotować stanowiska dla sędziów, przygotować tablice wyników,  

- przygotować nagłośnienie + mikrofon,  

- rozpropagować turniej w swojej miejscowości 

 

4. Obowiązki zawodników 

 

- potwierdzenie zgłoszeń i ewentualne zapisy w dniu turnieju do godziny 9.00,  

- ROZPOCZĘCIE TURNIEJU – godz. 9.30,  

- wpisowe do turnieju - 20 zł/para - płatne u organizatora turnieju  

- zawodnicy, którzy zachowują się w sposób chamski, obelżywy w stosunku do 

organizatora turnieju, innych zawodników czy komisji sędziowskiej – ZOSTANĄ 

WYKLUCZENI z turnieju na wniosek Sędziego Głównego danego turnieju,  

- nie ma obowiązku posiadania badań lekarskich wystawionych przez lekarza 

sportowego – zawodnicy grają na własną odpowiedzialność,  

- rezygnacja z udziału w turnieju po wcześniejszym zgłoszeniu może zostać 

dokonana poprzez informację mailową, bądź telefoniczną do godz. 18.00 w piątek 

poprzedzający weekend, w którym rozgrywany jest turniej – niestawienie się na 

turniej, mimo wcześniejszego zgłoszenia, skutkuje poniesieniem wpisowego w 

wysokości 10 zł od osoby. 

 

Turnieje mężczyzn, mikstów i kobiet:  
 

Do zawodów dopuszcza się zawodników i zawodniczki wszystkich szczebli rozgrywek. 

Turnieje mają charakter otwarty. W turniejach jest określony limit – maksymalnie 16 

par 
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NAGRODY 

 

Zdobywcy I miejsc otrzymają PUCHAR STAROSTY GLIWICKIEGO wraz z 

medalami i bonem podarunkowym o wartości 200,00 zł oraz dyplomami, II oraz III 

miejsce medale oraz bony podarunkowe kolejno o wartości 100,00 zł oraz 50,00 zł wraz 

z dyplomami 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji oraz do wprowadzania 

zmian do niniejszego regulaminu. 

2. Zawody mogą zostać odwołane lub przesunięte na inny termin z powodu złych 

warunków atmosferycznych, bądź innych czynników uniemożliwiających 

rozegranie turnieju. Decyzję w tej kwestii podejmuje sędzia główny turnieju wraz z 

organizatorem turnieju. 

3. Wszelkie kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzygają przedstawiciele 

organizatora i sędzia główny turnieju. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki 

podczas rozgrywek. 

5. W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy 

6. Wszelkie pytania związane z organizacją turnieju proszę kierować na adres e-mail: 

ksrudziniec@gmail.com, bądź telefon kontaktowy – Łukasz Pierończyk (663-801-

905) 

 

 

ORGANIZATOR 
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