
REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ – BRZEŚĆ KUJAWSKI
- 15 SIERPNIA 2020

1. Organizatorem turnieju siatkówki plażowej jest Gminny Klub Sportowy „ Łokietek” z siedzibą w
Brześciu Kujawskim, ul. Traugutta 29 zwany w dalszej części „ Organizatorem”.

2. Celem zawodów jest:
• popularyzacja piłki siatkowej plażowej,
• aktywny wypoczynek 
• krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży 
• kibicowanie i granie w duchu sportowej rywalizacji fair play 

3. Turniej rozegrany zostanie 15 sierpnia 2020 roku, na terenie rekreacyjnym przy jeziorze 
Cmentowo w Brześciu Kujawskim.

4. Turniej zostanie rozegrany w kategorii OPEN.

5. O udziale w turnieju w przypadku zgłoszenia się większej ilości zespołów decydować będzie 
kolejność zgłoszeń.

6. Zgłoszeń do turnieju można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu: 571 – 351 – 787.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 sierpnia.

7. Warunkiem uczestnictwa drużyn w turnieju jest uiszczenie wpisowego w wysokości 30 zł 
( płatne w dniu zawodów).

8. Turniej rozegrany będzie w oparciu o oficjalne przepisy gry w siatkówkę plażową.

9. Turniej rozegrany zostanie przy zastosowaniu systemu brazylijskiego. Każdy mecz turnieju do 
ćwierćfinału będzie toczył się do jednego wybranego seta do 21 punktów pod warunkiem 
dwupunktowej przewagi,ze zmianami stron po każdych 7 punktach. Ćwierćfinały , półfinały i finał 
toczyć się będzie do dwóch wygranych setów do 21 punktów pod warunkiem dwupunktowej 
przewagi, w przypadku konieczności rozegrania 3 seta ( tie – break) set ten rozgrywany będzie do 
15 punktów.

10. Rozgrzewka drużyn odbywa się poza boiskiem.

11. Rozpoczęcie turnieju nastąpi o godzinie 10:00. Rejestracja uczestników ( weryfikacja drużyn, 
przyjmowanie wpisowego )będzie trwać w dniu turnieju do godziny 9:30. Bezpośrednio przed 
rozpoczęciem turnieju nastąpi losowanie.

12. W ramach turnieju każdy uczestnik ma zapewniony poczęstunek: woda, kiełbaski z grilla. Dla 
najlepszych przewidziano nagrody.

13. Za rzeczy zostawione bez opieki organizator nie odpowiada.

14. Turniej rozgrywany będzie w miłej i przyjaznej atmosferze, w zgodzie z zasada fair play.



15. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz do 
ewentualnych zmian w regulaminie, a także do ewentualnego odwołania turnieju z przyczyn 
atmosferycznych, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.

16. W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

Zapraszamy do wzięcia  udziału!


