
 
REGULAMIN  TURNIEJU AMATORSKIEGO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ NA OBIEKTACH  

OSIR KOBYŁKA w dniu 27.08.2022 r. 
 
 I. Postanowienia ogólne:  
1. Turniej ma charakter zawodów towarzyskich. Celem turnieju jest popularyzacja siatkówki w środowisku 
lokalnym oraz podnoszenie sprawności fizycznej. 
2. Organizatorem rozgrywek jest OSiR „WICHER” Kobyłka 
3. Termin rozgrywek: 27.08.2022 r. w godz.10:00-16.00 
 II. System rozgrywek:  
1. Turniej będzie odbywał się w kategorii: Miksty 
2. W turnieju mogą brać udział zawodnicy nie posiadający przeciwwskazań zdrowotnych do czynnego uprawiania 
sportu. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.  
3. Sposób rozgrywania turnieju systemem pucharowym brazylijskim do dwóch przegranych 
Planowany jest udział od 8 do12 zespołów (par),  
4. W przypadku absencji drużyny, sędzia odgwizduje walkower. Przerwa między meczami to 5 minut (jest to czas 
przysługujący zawodnikom do rozgrzewki na boiskach)  
5. Zgłoszenia wraz z numerem telefonu do kapitana zespołu przyjmowane będą na adres mailowy: 
osir@kobylka.pl do dnia 25.08.2022 r.  lub sms pod numerem telefonu 513 111 686 
Jeśli będą wolne miejsca będzie można dopisać się w dniu turnieju w biurze zawodów.  
6. Udział w turnieju jest bezpłatny.  
7. Organizator w czasie trwania turnieju zapewnia wodę dla zawodników. Zgłoszenie i weryfikacja zespołu 12.45. 
Mecze turniejowe finałowe około 15.30 Wręczenie nagród i zakończenie 16.00.  Program turnieju może ulec 
zmianie ze względu na złe warunki atmosferyczne. 
 III. Drużyny i zawodnicy:  
1. W turnieju może brać udział każda drużyna, która zaakceptuje niniejszy regulamin. Za drużynę zgłoszoną 
uważa się drużynę, której kapitan lub przedstawiciel w wyznaczonych godzinach w dniu turnieju potwierdzi 
udział zespołu, przy czym osoby niepełnoletnie muszą załączyć do zgłoszenia zgodę rodziców. Minimalny wiek 
uczestnika to 16 lat.  
2. Zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat a nie ukończyli 18 roku życia muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica 
bądź opiekuna na udział w rozgrywkach. W przypadku wątpliwości, o dopuszczeniu zawodnika decyduje 
organizator.  
3. Sprawy drużyn są załatwiane z organizatorem wyłącznie przez kapitanów.  
4. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW,OC na okres zawodów. Drużyny winne dokonać 
ubezpieczenia zawodników we własnym zakresie i na własny koszt.  
5. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, natomiast nie ponosi 
odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych oraz wynikających z tego powodu wypadków 
oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za własne ubezpieczenie 
NNW, OC.  
IV. Zasady gry:  
1. Na turnieju obowiązują oficjalne przepisy gry w siatkówkę plażową PZPS, a interpretacja wszystkich 
elementów gry należy tylko i wyłącznie do sędziego głównego meczu. 
2. Mecz składa się z jednego seta do 21 pkt. 
3. Podczas meczu na boisku może przebywać para mikst (kobieta+mężczyzna) lub para (kobieta+kobieta). 
Maksymalnie dwóch zawodników rezerwowych. Zmiany zawodników „hokejowe” po zakończonej akcji. Na 
zagrywce obowiązuje rotacja zawodników, ten sam zawodnik nie może zagrywać po przegranej własnej akcji i 
wygranej akcji. 
V. Nagrody:  
1. Dla najlepszych drużyn turnieju przewidziane są puchary i nagrody.  
VI. Postanowienia końcowe:  
1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub wypadki losowe poniesione 
przez uczestników. 
 2. Ubezpieczenie zawodników, posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz dojazdy na zawody spoczywa na 
zespołach uczestniczących w turnieju. 
3. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny 


