
REGULAMIN 

 TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ  
 

OSIR TARGÓWEK   

24-25 lipca 2021 
 

 

1.ORGANIZATOR 

 OSIR TARGÓWEK 

 

2. CEL ZAWODÓW 

 popularyzacja piłki siatkowej  

 aktywny wypoczynek 

 integracja uczestników 

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

 24 lipca 2021 roku,  godz. 15.00 – 18.00 

 25 lipca 2021 roku,  godz. 12.00 -  15.00 

 boisko do siatkówki  Warszawa ul. Bardowskiego 2A 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Drużyna składa się z 3-4 zawodników, w tym 3 zawodników występujących na                     

boisku i zawodnicy rezerwowi  

 Dopuszcza się większą ilość zawodników rezerwowych za zgodą organizatora 

 Każdy z zawodników potwierdza zdolność do udziału w turnieju i informuje o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju, podpisując oświadczenie 

przygotowane przez organizatora. 

 

5. SYSTEM ROZGRYWEK 

 Turniej zostanie przeprowadzony z podziałem na 2 grupy, w których rozgrywa 

się mecze każdy z każdym, a następnie zespoły z miejsc pierwszych grają finał, 

zdobywcy drugich miejsc, grają o 3 miejsce, zespoły z miejsc trzecich zajmują 

miejsce piąte. Podział na grupy zostanie dokonany drogą losowania. 

 Kolejność rozgrywania spotkań zostanie podana w terminarzu turnieju 

umieszczonym w miejscu rozgrywania meczów. W przypadku mniejszej liczby 

zespołów niż 4, turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”. 

 W przypadku gdy drużyna nie stawi się w wyznaczonym terminie, zostanie 

przyznany walkower drużynie przeciwnej 

 W przypadku niestawienia się obu zespołów, przyznawany jest obustronny 

walkower 

 Kapitan zespołu przed rozpoczęciem meczu zobowiązany jest do podania 

liczebności zespołu i podania nazwisk do protokołu meczu 

 Wszystkie zmiany, prośby, protesty, kapitan zespołu ma prawo przekazać 

sędziemu, który samodzielnie podejmie decyzję w sprawie.  

Decyzja sędziego jest ostateczna. 



 

 

 

6. PRZEPISY GRY 

 w turnieju obowiązują przepisy określone w „ Przepisach PZPS” z 

następującymi zmianami 

 boisko o wymiarach 16 m x 8 m, bez strefy zmian 

 wszystkie mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów z punktacją do 15 

pkt., w przypadku meczu którego stan po 2 setach wynosi 1:1 rozgrywa się tie-break 

do 11 pkt. z różnicą co najmniej dwóch punktów 

 w trakcie meczu można dokonać dowolna liczbę zmian 

 

7. NAGRODY 

 I, II, III miejsce nagrody, dyplomy 

 pozostałe miejsca dyplomy 

 

8. SPRAWY KOŃCOWE 

 organizator zabezpiecza boisko i piłki do meczów 

 organizator nie zabezpiecza piłek do rozgrzewki 

 organizator zabezpiecza sędziów 

 organizator zabezpiecza opiekę medyczną 

 mecze odbywać się będą wg ustalonego terminarza 

 za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi 

odpowiedzialności 

 za  rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada 

 w sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator 

 organizator zastrzega prawo do dokonywania zmian i ostatecznej interpretacji 

regulaminu 

 

  
         


