
REGULAMIN 

TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ 

PAR MIESZANYCH 

2017 

 

I. CEL IMPREZY: 

Popularyzacja piłki siatkowej plażowej jako formy czynnego wypoczynku na świeżym 

powietrzu. 

II. TERMIN I MIEJSCE: 

27 sierpnia godz. 10.00 /niedziela/ 

Wszystkie spotkania turnieju odbędą się na boiskach plażowych nad jez. Jeleń. 

III. ORGANIZATOR: 

Kompleks Basenowo – Rekreacyjny w Bytowie Spółka z o.o. 

IV. UCZESTNICTWO: 

Prawo udziału mają osoby w wieku 15 lat i starsi, które podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia 

umożliwiającym wzięcie udziału w turnieju. Osoby niepełnoletnie - za okazaniem zgody 

opiekuna. 

W turnieju udział biorą pary mieszane, czyli jeden mężczyzna i jedna kobieta! 

V. ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia będą przyjmowane na 15 minut przed rozpoczęciem turnieju. 

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 

Wszystkie mecze w siatkówkę plażową rozgrywane są do dwóch wygranych setów: 

- każdy set rozgrywany jest systemem zapisu ciągłego (każda zagrywka to punkt), 

- sety rozgrywane są do 21 lub 15 punktów (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn) 

- mecze sędziuje para przegrana z poprzedniego pojedynku na danym boisku lub wyznaczona 

przez organizatora!!! 

- występuje dwoje zawodników, 

- ubiór zawodników jest dowolny, 

- zawodnicy muszą grać boso, chyba że sędzia wyrazi zgodę na grę w obuwiu, 

- zespół ma prawo do posiadania nazwy, 

- odprawa techniczna - 15 min. przed turniejem, 

- wymiary boiska 8 x 16 m, 



- przepisy gry obowiązują jak w przepisach piłki siatkowej plażowej, 

- rozgrywki są rozgrywane systemem brazylijskim, 

- jeżeli drużyna nie będzie gotowa przystąpić do spotkania w czasie dłuższym niż 10 

min od zakończenia poprzedniego meczu zostanie przyznany walkower na korzyść 

przeciwników! 

- organizatorzy zapewniają napoje dla zawodników 

VII. ZASADY FINANSOWANIA: 

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 

Koszty osobowe /przejazdy, diety/ pokrywają zawodnicy lub jednostka delegująca. 

VIII. NAGRODY: 

W klasyfikacji Turnieju w Siatkówce Plażowej za miejsca I-III zawodnicy otrzymują puchary oraz 

upominki. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia oraz zabezpieczenia mienia 

osobistego uczestników zawodów. 

Ostateczną interpretację regulaminu zastrzega sobie organizator: nr tel.: 888-700-096 

Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia nagród specjalnych. 

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

Organizator imprez sportowych 

Joanna Stopa 


