
 

REGULAMIN 

Otwartego Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej 

Szufnarowa, 04.08.2012 r., boisko sportowe LKS „Albatros” Szufnarowa 

godzina 9:00 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W turnieju siatkówki plażowej w ramach akcji mogą startować wszyscy chętni, którzy : 

• ukończyli 18 rok życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnieju,  

• nie ukończyli 18 roku życia, po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów 

prawnych zawodnika na udział w turnieju, 

2. Zawodnicy grają na własna odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie. 

POSTANOWIENIA REGULAMINOWE 

1. Zawody siatkówki plażowej rozgrywane są zgodnie z polską wersją „Oficjalnych Przepisami Gry 

w Siatkówkę Plażową 2003-2004”, wydanymi przez PZPS zgodną z międzynarodowymi 

przepisami gry w siatkówkę plażową FIVB. 

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

turniejem. 

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

4. Po każdych 7-miu 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. 

6. Set do 21 do 2 wygranych, przy remisie set trzeci do 15. 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Zgłoszenia do turnieju prosimy przesłać e-mailem: gok_wisniowa@o2.pl do dnia 02.08.2012 r. 

lub do godziny 8:30 w dniu turnieju. 

2. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w przypadku stwierdzenia 

wprowadzenia do gry zawodnika nie zgłoszonego uprzednio na formularzu zgłoszeniowym lub w 

przypadku gdy zawodnicy drużyny swoją grą utrudniają przeprowadzenie zawodów. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. 

4. Do wszystkich kwestii nie wynikających z powyższego regulaminu mają zastosowanie „Przepisy 

Regulaminowe Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS”, 

5. W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 

ORGANIZATOR 
 



KARTA UCZESTNICTWA  

 

Własnoręcznymi podpisami oświadczamy, że nie mamy żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do gry, znane są nam warunki 

uczestnictwa w Turnieju  PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ akceptujemy i zobowiązujemy się przestrzegać 

regulamin turnieju. 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
ZAWODNIKÓW UCZESTNICZ ĄCYCH W TURNIEJU PIŁKI 

SIATKOWEJ PLA ŻOWEJ 

Jako rodzic/opiekun prawny zawodnika uczestniczącego w Otwartym Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej 
Plażowej” oświadczam, że znane są mi warunki uczestnictwa oraz zasady jego rozgrywania. Po zapoznaniu się z nimi 
wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego, który nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa 
w tego typu imprezie. 

 

NAZWA DRU ŻYNY. .....................................................................................................................  

 Lp. Nazwisko i Imię Data urodzenia Podpis  

1    

2    

Lp. Nazwisko i Imię rodzica/opiekuna prawnego Nr dowodu osobistego Podpis 

1    

2    


