
Regulamin 

TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ  

rocznik 2002-2003 chłopcy 
 

1. CEL 

- propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, 

- popularyzacja plażowej piłki siatkowej 
 

2. ORGANIZATOR 

- Miejski  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie 

 

. TERMIN I MIEJSCE 

Turniej zostanie rozegrany w dniu  24 sierpnia 2018 r (piątek)  o godz. 9,30 na boiskach siatkówki plażowej 
MOSiR Krosno ul. Bursaki 41 

 

5. UCZESTNICTWO 

W turniejach uczestniczą pary zgłoszone w terminie do dnia 22 sierpnia br drogą mailową na adres: 
mosirkrosno@wp.pl. Maksymalna ilość uczestników- 16 par. O zakwalifikowaniu do imprezy decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

 

6. SYSTEM ROZGRYWEK 

System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych par do turnieju. W przypadku 16 drużyn utworzone 

zostaną drogą losowania 4 grupy po 4 pary. W grupach rozgrywki prowadzone będą systemem " każdy z 
każdym". Zwycięzcy grup spotkają się w półfinałach, gdzie zwycięzca Gr.I rozegra spotkanie ze zwycięzcą 

Gr.III, a zwycięzca GR II z drużyną, która zajmie I miejsce w Gr IV. Zwycięzcy z półfinałów zagrają o I 

miejsce, a przegrani o III miejsce. 

 

7. SPRAWY TECHNICZNE 

Obowiązują przepisy PZPS piłki plażowej. 

W przypadku 16 drużyn spotkania rozgrywane będą do jednego wygranego seta (21 pkt.) . 
Każdej parze przysługuje po jednym czasie na odpoczynek.  Zmiana boisk następuje po zdobyciu każdych 7-miu 

punktów.  

 

8. SPRAWY FINANSOWE 
Koszty organizacji i prowadzenia turniejów ponoszą organizatorzy. 

Koszty przejazdów, wpisowego, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie.  

 

9. NAGRODY  

 

Za zajęcie I,II,III miejsca drużyny otrzymują puchary i nagrody rzeczowe.  
 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a) organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu, 

b) pary uczestniczące w turniejach ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną 
odpowiedzialność, organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za wynikłe wypadki, 

c) zawodnicy uczestniczący w turniejach winni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do 

gry w plażowej piłce siatkowej lub w dniu zawodów złożą oświadczenie, że są zdrowi i nie mają 
przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach, startują na własne życzenie i nie będą rościć od organizatorów 

żadnych odszkodowań z tego tytułu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana zgoda rodziców lub 

opiekunów 
d) organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w miejscu organizowanego Turnieju. 

 

 

 

 


