
Regulamin Turnieju Piłki Plażowej Kobiet 
 
 

I. Postanowienia ogólne i definicje 
 

1. Drużyna – składa się z dwóch kobiet siatkarek-amatorek, która na podstawie 
zgłoszenia występuje w Turnieju Siatkówki  Plażowej. 
 
Kapitan drużyny – osoba reprezentująca drużynę w sprawach formalnych, 
odpowiedzialna za przestrzeganie regulaminu przez drużynę oraz za kontakt 
z Organizatorem. 
 
Organizator – Zespół Szkół w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 
  
Turniej – zawody sportowe rozegrane zostaną 30.06.2013 g. 1500 (faza grupowa 
i finał)  
 

2. Celem Turnieju Siatkówki  Plażowej jest: 

 popularyzacja siatkówki plażowej jako formy wypoczynku 

 popularyzacja zdrowego trybu życia oraz aktywności ruchowej 

 promocja Gminy Żychlin i obiektów sportowych 
 

3. Udział w Turnieju Piłki Plażowej  jest bezpłatny. 
 

4. W turniejach mają prawo uczestniczyć  drużyny, które dokonają zgłoszenia  
do 25 czerwca 2013.  

 
5. Zawodnicy niepełnoletni przedstawiają organizatorom zgody od rodziców na 

udział  w Turnieju. 
 

6. Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 
 

I kategoria – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne 
II kategoria – open (w przypadku małej liczby zgłoszeń istnieje możliwość 
połączenia kategorii)  
 

II. Terminy i miejsce rozgrywania turnieju 
 

                           Termin: 30.06.2013 g.1500 

                           Miejsce: Żychlin, boisko przy ulicy Łąkowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 



III. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek 
 
1. W Turnieju Piłki Plażowej   występować może każda drużyna, która dokona 

formalnego zgłoszenia.  
 
2. Należy zgłosić udział drużyny w  Turnieju do dnia 25 czerwca 2013 roku. 

Zgłoszenie można wysłać na adres e-mail eladobin@interia.pl lub telefoniczne 
do sekretariatu ZS  Żychlin tel. 24 –2851-060. 

 
3. W zgłoszeniu organizator prosi o podanie następujących informacji: imię, 

nazwisko, datę ur., kontakt telefoniczny) 
 

 
 

IV. System rozgrywek 
 
1. W Turnieju Siatkówki  Plażowej obowiązują przepisy określone przez FIVB 

(Światową Federację Piłki Siatkowej) w dokumencie „Oficjalne przepisy gry  
w siatkówkę plażową”  

 
2. W pierwszej części Turnieju rozgrywane będą  mecze grupowe („każdy 

z każdym”), następnie odbędzie się finał. Do finału awansują po dwie pierwsze 
drużyny z każdej grupy.  

 
3. Do meczów drużyna przygotowuje się poza wydzielonym obszarem gry. Przed 

meczem drużyna ma prawo do pięciominutowej rozgrzewki na boisku. 
 

 
V. Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w miejscu rozgrywania 

turnieju. 
 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym 
regulaminie.  
 

3. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej 
w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu  zawodniczek. 
 

4. Kwestie nieuwzględnione w regulaminie reguluje organizator. 
 

 

5. Fundatorem nagród i patronem Turnieju jest BOSCH 
SERVICE GAZMOT 
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