
REGULAMIN XIII GMINNEGO OTWARTEGO TURNIEJU SIATKÓWKI 

PLAŻOWEJ 

o Puchar Burmistrza Sędziszowa 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Cele turnieju siatkówki plażowej: 

 Propagowanie siatkówki plażowej jako aktywnego spędzania wolnego czasu, 

 stworzenie uczestnikom turnieju warunków do współzawodnictwa  i rywalizacji 

zgodnie z ideą fair play. 

 

2. Organizator: 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie 

 

3. Turniej siatkówki plażowej odbędzie się 

28 lipca 2018 roku na boisku do siatkówki plażowej na bazie Turystyczno –

Kulturalno – Rekreacyjnej, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, przy ulicy 

Sportowej 5. 

Zawody rozpoczną się o godz. 900 

Zgłoszenia i zapisy przyjmowane będą w kasie OSiR osobiście lub mailem do 

dnia 25 lipca 2018 roku. 

O godzinie 830 nastąpi losowanie par. 

 

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 na stronie 

internetowej OSiR lub w kasie OSiR). 

 

5. Zawodnicy uczestniczą w turnieju na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się 

we własnym zakresie, a za ewentualne wypadki organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 



POSTANOWIENIA REGULAMINOWE 

 

1. Zawody siatkówki plażowej rozgrywane są zgodnie z „Oficjalnymi Przepisami Gry 

w Siatkówkę Plażową 2017-2020”, wydanymi przez PZPS zgodnymi  

z międzynarodowymi przepisami gry w siatkówkę plażową FIVB. 

 

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

drużyn przed turniejem. W przypadku dużej ilości zgłoszeń turniej zostanie 

rozegrany systemem pucharowym. Spotkania będą rozgrywane do dwu wygranego 

setów do 21 punktów (z przewagą 2 punktów). Spotkania finałowe będą 

rozgrywane do dwóch wygranych setów do 21 punktów. Set decydujący do 15 

punktów. 

 
3. Każdy zespół ma prawo do jednej przerwy na odpoczynek w każdym secie. 

 
4. Po każdych 7-iu zdobytych punktach (punkty zdobyte przez jeden zespół lub suma 

punktów zdobytych przez dwa zespoły) następuje zmiana stron boiska. 

 
5. Boisko do gry stanowi prostokąt o wymiarach 16 x 8 m. 

 

NAGRODY 

 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają puchary i dyplomy.  

Pozostałe zespoły otrzymają dyplomy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator rezerwuje sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w przypadku 

stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika nie zgłoszonego. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji oraz do 

wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. 

 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki 

podczas rozgrywek. 

 
4. W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decydują 

 

 

ORGANIZATOR 


