
Regulamin Turnieju Siatkówki Plażowej – Miksty 2016 
 
 

I. Postanowienia ogólne i definicje 
 

1. Drużyna – składa się z dwóch zawodników: kobieta i mężczyzna- amatorzy, 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. 
 

2. Organizator –Zespół Szkół  w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 
 

3. Turniej – zawody sportowe rozegrane zostaną 27.08.2016r.  g. 930  
4. Celem Turnieju Siatkówki  Plażowej jest: 

 popularyzacja siatkówki plażowej jako formy wypoczynku 
 popularyzacja zdrowego trybu życia oraz aktywności ruchowej 
 promocja Gminy Żychlin i obiektów sportowych 
 

5. Udział w Turnieju Piłki Plażowej  jest bezpłatny. 
 

6. Zawodnicy niepełnoletni przedstawiają organizatorom zgody od rodziców na 
udział  w Turnieju. 

 
II. Terminy i miejsce rozgrywania turnieju 

 
                           Termin: 27.08.2016 g.930 

                           Miejsce: Żychlin, boisko przy ulicy Łąkowej 
 
                         
 

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

formalnego zgłoszenia. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń. 
Liczba miejsc ograniczona. 

 
2. Należy zgłosić udział drużyny w  Turnieju do dnia 25 sierpnia 2016 roku. 

Zgłoszenie można wysłać na adres e-mail eladobin@interia.pl lub telefonicznie  
600-851-760 / 783 406 413 

 
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”  

mailto:eladobin@interia.pl


2. Mecze będą rozgrywane według systemu ustalonego przez Organizatora 
w zależności od ilości zgłoszonych par i możliwości rozegrania turnieju. 

 
 

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. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, nie mogą mieć przeciwwskazań  
medycznych do udziału w rozgrywkach. Zasady obowiązującego regulaminu 
potwierdzają swoim podpisem.  
 

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

5. Kwestie nieuwzględnione w regulaminie reguluje organizator. 
 
6. Organizatorem Turnieju jest Zespół Szkół  w Żychlinie  
 
7. Sponsorem Turnieju jest Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej 

w Kutnie.  
 

 
 

 

Do wiadomości: 

 
 
 




