
Regulamin Turnieju Siatkówki Plażowej 

MIKSTY 
  

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Turnieju jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białobrzegach 

2. Turniej finansowany jest ze środków Urzędu Gminy Białobrzegi 

  

CEL ZAWODÓW 

1. Celem turnieju jest popularyzacja piłki siatkowej plażowej na terenie Gminy 

Białobrzegi oraz promowanie aktywnego wypoczynku. 

  

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

1. Turniej odbędzie się 30  lipca  na boiskach do siatkówki plażowej przy GOSiR w 

Białobrzegach, Białobrzegi 31 b 

  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W  Turnieju wezmą udział drużyny, składające się z dwóch osób  

2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny do rozgrywek osobiście w biurze 

GOSiR w Białobrzegach lub pod nr. telefonu: 729-665-249 albo napisanie e-maila 

centrumsportrekreacja@gmail.com 

3. W trakcie zgłoszenia do zawodów prosimy podać następujące dane: imię, nazwisko 

kapitana drużyny, telefon kontaktowy. 

4. W Turniej mogą brać udział pary mieszane. 
5.  Osoby niepełnoletnie okazują zgodę rodziców, lub opiekuna prawnego na udział w 

turnieju. 
6. Uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność. 
7. Obowiązuje strój sportowy (krótkie spodenki, koszulka). 
8. Uczestniczyć mogą tylko osoby, które nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do 

uprawiania sportu. 
9. Udział w zawodach jest jednoznaczny na zamieszczenie przez GOSiR Białobrzegi 

mojego wizerunku utrwalonego podczas Turnieju Siatkówki Plażowej z 30 lipca 
którego byłem/łam uczestnikiem w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z 
jego przebiegu  na stronie internetowej sportbial.pl oraz facebooku. 

 

 



SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Mecze będą rozgrywane według systemu  ustalonego przez organizatora w zależności 

od liczby zgłoszonych drużyn. 

2. Turniej odbywać się będzie zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową. 

3. Mecze toczone będą do dwóch wygranych setów przy remisie grany będzie set trzeci. 

Sety rozgrywane będą do 21 punktów. 

  

SPRAWY DYSCYPLINARNE 

1. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny. 

WARUNKI TECHNICZNE 

1. Mecze odbywać się będą na dwóch boiskach do siatkówki plażowej o wymiarach 16 x 

8 m. 

2. Organizator  zapewnia piłki do rozgrzewki. 

3. Każda drużyna ma prawo do 5-cio minutowej rozgrzewki na boisku którym będzie 

rozgrywać mecz. 

SPRAWY KOŃCOWE 

1. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

2. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada. 

3. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje organizator. 

4. Organizator zastrzega sobie również prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej 

interpretacji Regulaminu. 

5. Organizator zapewnia nagrody  

  

Oświadczenie 

  

  

Ja niżej podpisany.................................................................................... oświadczam, że nie 

mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju piłki plażowej w GOSiR w 

Białobrzegach 30 lipca. 

 


	Oświadczenie

