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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Organizatorzy: 

MOSiR Stalowa Wola – sekcja piłki siatkowej VEGA, 

trenerzy: Jakub Patkiewicz, Mirosław Sroka. 

2. Miejsce rozgrywek i czas rozgrywek: 

Turniej odbędzie się 12.08.2015 na boiskach do siatkówki plażowej MOSiR Stalowa Wola. 

Rozgrywki rozpoczną się o godzinie 10:00. Wymagana obowiązkowa obecność zawodników 

na losowaniu i rozstawieniu par. W razie złych warunków atmosferycznych turniej odbędzie 

się 13.08.2015r. 

3. Uczestnicy: 

Turniej otwarty "open" dla drużyn damskich. 

4. Zapisy i wpisowe: 

Do turnieju mogą zgłaszać się zespoły żeńskie podając nazwiska oraz imiona członków 

zespołu, adresy zamieszkania oraz przynajmniej jeden adres e-mail. Organizatorzy przyjmują 

zgłoszenia zawodniczek w godzinach 9.00-9.45 na boiskach siatkówki plażowej MOSiR 

Stalowa Wola. Podczas weryfikacji zespołów konieczne jest okazanie dowodu tożsamości 

zawodników. 

Organizator ma prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnika/ów. W takim przypadku 

Organizator powiadomi zainteresowane strony o odmowie przyjęcia zgłoszenia i jego 

przyczynie. 

 
 

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE ZAWODNIKÓW I ZASADY GRY 
 

1. W zespołach mogą występować byli oraz czynni zawodnicy sekcji siatkówki dowolnego klubu 

polskiego lub zagranicznego. Turnieje otwarte są również dla osób niezrzeszonych. 

2. Rozgrywki sędziują wyznaczone przez Organizatora osoby według oficjalnych Przepisów 

PZPS. 

3. Od zawodników, którzy chcą wystąpić w turnieju, a nie ukończyli 18 lat wymagana jest 

pisemna zgoda prawnego opiekuna na udział w turnieju. 
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4. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie lub podpisać przed turniejem 

w obecności Organizatorów oświadczenie, w którym zaświadcza, że jest zdolny do gry 

i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. 

5. Zawodnicy niepełnoletni, którzy nie posiadają aktualnych badań lekarskich mogą przedstawić 

Organizatorom oprócz zgody opiekuna prawnego na udział w turnieju także oświadczenie 

opiekuna prawnego o stanie zdrowia umożliwiającym udział w turnieju. Oświadczenie takie 

traktowane będzie na równi z aktualnymi badaniami lekarskimi. 

6. Zawodnicy niepełnoletni, którzy posiadają zgodę prawnego opiekuna na udział w turnieju 

jednocześnie nie posiadając ważnych badań lekarskich oraz oświadczenia opiekuna 

prawnego o stanie zdrowia umożliwiającym udział w turnieju nie mogą podpisać przed 

Organizatorami oświadczenia o zdolności do gry. Osoby takie nie zostaną dopuszczone do 

udziału w turnieju. 

7. Organizator w uzasadnionych przypadkach (np. upał, załamanie pogody, wydarzenia losowe) 

może zadecydować o skróceniu meczów półfinałowych i finałowych do jednego seta, 

przerwaniu, przeniesieniu lub odwołaniu zawodów. W takim wypadku Organizator podejmie 

decyzję po konsultacjach z kapitanami zespołów, jednakże konsultacje z kapitanami mają 

charakter doradczy. Ostateczną decyzję podejmuje zawsze Organizator zawodów. 

 
 

III. SYSTEM ROZGRYWEK TURNIEJOWYCH 
 
1. System rozgrywek zostanie ustalony w dniu turnieju. Zależny będzie od ilości zgłoszonych 

zespołów. O systemie rozgrywek decyduje wyłącznie Organizator.  

2. Zespoły, które w każdej kategorii rozgrywek w każdym turnieju zajmą miejsca 1-3 otrzymają 

pamiątkowe puchary oraz nagrody ufundowane przez sponsorów. 

3. Każdy zespół ma prawo do jednej przerwy w meczu, trwającej 30 sekund. Drużyna może 

również wykorzystać jedną przerwę medyczną w całym cyklu turniejowym. Chęć skorzystania 

z przerwy medycznej dowolny członek zespołu zgłasza sędziemu bądź Organizatorom. 

Przerwa medyczna trwa 10 minut. Jeżeli po zakończeniu przerwy medycznej zawodnik nie 

jest zdolny do gry zespół uznaje się za zdekompletowany ze wszystkimi konsekwencjami 

przewidzianymi przepisami gry w takim przypadku. 
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IV. NAGRODY 
 

W turnieju dla zespołów, które zajmą miejsca 1–3 Organizatorzy przewidzieli pamiątkowe 

puchary, upominki rzeczowe: 

I miejsce – 400 zł 
II miejsce – 200 zł 
III miejsce – 100 zł 

 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do znajomości przepisów, przyjmowania w 

sportowym duchu decyzji Organizatorów, gry według zasad Fair-Play oraz stosowania się do 

zaleceń wydawanych przez Organizatora. 

2. Organizator ma prawo zawiesić zawodnika bądź całą drużynę w przypadku nagannego 

zachowania, w szczególności za spożywanie alkoholu na terenie boisk lub występowanie na 

turnieju pod wpływem środków odurzających, za wszelkie przejawy agresji (także słownej) w 

stosunku do Organizatorów, sędziów, zawodników, gości, przedstawicieli sponsorów lub 

kibiców. 

3. Organizator ma prawo zawiesić zawodnika bądź całą drużynę w przypadku stwierdzenia 

spowodowania przez zawodnika lub drużynę aktu wandalizmu. 

4. Wszyscy uczestnicy turnieju startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje odniesione podczas zawodów. 

5. Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

6. Organizator nie ubezpiecza zawodników/zawodniczek oraz innych uczestników turniejów. 

7. Organizator decyduje o rozstrzygnięciu wszystkich spraw spornych, nie objętych tym 

regulaminem. 

8. Organizator zawodów decyduje o rozstrzyganiu sporów sportowych nie objętych tym 

regulaminem oraz/lub przepisami siatkówki plażowej PZPS. 

9. Organizator zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych uczestników tylko do 

komunikacji wewnętrznej oraz zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku 

zawodników dla celów promocyjnych i marketingowych oraz na potrzeby tych rozgrywek, a 

zgłoszeni uczestnicy wyrażają na to zgodę. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie. 
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11. Zgłoszenie oraz występ w turnieju oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego 

regulaminu. 

12. Organizator ma prawo do zmiany systemu gry, w czasie trwania turnieju. 


