
REGULAMIN  

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 2017 

3 edycje 

1.Organizatorzy: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu 

 

2. Celem turnieju jest: 

 popularyzacja siatkówki plażowej; 

 aktywne spędzenie wolnego czasu przez młodzież w czasie wakacji; 

 

3. Termin i miejsce: 

 I edycja- 9 lipiec 2017 

 II edycja- 6 sierpień 2017 

 III edycja- 27 sierpień 2017 

 

Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego w Sandomierzu 

10.00 – rozpoczęcie rozgrywek 

 

4. Zgłoszenia i uczestnictwo w turnieju. 

 Kategoria: OPEN 

 Zawodnicy i zawodniczki startują na własną odpowiedzialność. Zawodnicy nie mogą mieć 

przeciwwskazań lekarskich do udziału w rozgrywkach. Udział w zawodach zawodnicy potwierdzają 

podpisem pod oświadczeniem oraz regulaminem rozgrywek. 

 W turnieju mogą brać udział osoby, które muszą mieć ukończone 16 lat. 

 Zawodnik musi legitymować się dokumentem potwierdzającym datę urodzenia. 

 Zgłoszenia pary do turnieju można dokonać telefonicznie tel. 15 644 62 84 / 786 023 109 lub osobiście – 

Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego w Sandomierzu ( Biuro obsługi )  

 Organizator ustala limit ilości zgłoszeń na 24 pary. 

 Zgłoszenia przyjmowane będą do godz. 15:00 każdego piątku poprzedzającego weekend, w którym odbędzie się 

turniej lub do czasu wyczerpania się limitu ilości zgłoszeń. 

 

5. Zasady rozgrywek. 

 Mecze rozgrywane będą jednosetowo do 15 punktów 

 Turniej rozegrany zostanie systemem brazylijskim. 

 Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową. 

 

6. Postanowienia końcowe 

 każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i złożenia w dniu zawodów podpisanej karty 

startowej (wzór na stronie internetowej turnieju). 

 zawodnik uczestniczący w turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do działań promocyjnych i 

reklamowych rozgrywek. 

 przed meczem para ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku. 

 za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada. 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad 

gry. 

 nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary z rozgrywek lub z finału rozgrywek. 

 w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.  

                                                                                                                                                                             

 

SZCZEGÓŁOWE  INFORMACJE POD TEL:  786 023 109   

ZAPRASZAMY 


