
REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

O PUCHAR WÓJTA GMINY LESZNO (04.09.2016) 
 

I. CEL ROZGRYWEK 

1.Popularyzacja siatkówki plażowej na terenie gminy Leszno 

wśród dzieci i młodzieży, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. 

2.Promocja kultury fizycznej oraz budowanie pozytywnych relacji 

interpersonalnych przez uczestnictwo i współdziałanie w wydarzeniach gminnych. 

 

II. ORGANIZATOR 

1.Organizatorem Turnieju o puchar Wójta Gminy Leszno  

jest Zespół Sportowo – Rekreacyjny w Lesznie. 

 

III. DATA I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW 

Zespół Sportowo – Rekreacyjny 

ul. Szkolna 10 

05-084 Leszno 

Turniej odbędzie się w dniu 04.09.2016. 

 
IV. SYSTEM TURNIEJU 

1.. System rozgrywek uzależniony jest od ilości drużyn. 

2. Ilość rozgrywanych setów będzie uzależniona od liczby uczestniczących drużyn. 

3. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową. 

4. Po zakończonym meczu kapitan zwycięskiego zespołu zgłasza wyniki do biura 

turnieju. 

 

V. ZASADY 
1. Turniej zostanie rozegrany w kategorii „OPEN” (drużyny mogą być damsko-

męskie). 

Turniej przeznaczony jest dla osób które w 2016 r. kończą lub ukończyły 16. rok 

życia. 

2. W przypadku zgłoszenia do turnieju osób niepełnoletnich, wymagana jest pisemna 

zgoda prawnych opiekunów na uczestnictwo w turnieju 

3. Do rozgrywek może przystąpić każda drużyna, która w określonym 

terminie dokona zgłoszenia. 

4. Uczestnicy: 

Turniej otwarty bez podziału na kategorie (pary damskie, męskie, mix-y); do turnieju 

zespoły mogą zgłaszać się wysyłając SMS-a do organizatora turnieju pod numer 

797 512 335 z następującą treścią: 

Imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu.  

SMS musi zawierać dane obydwu zawodników z drużyny. 

5. Do turnieju kwalifikują się wszystkie pary zawodników, które zgłoszą się do 

turnieju SMS-owo.  

6. Rejestracja graczy trwa do dnia rozpoczęcia turnieju do godz. 12:00. O godzinie 

13:00 zostanie przedstawiony grafik eliminacji oraz zasady obowiązujące w czasie 

trwania turnieju. 



7. Pierwszy mecz rozpocznie się o godzinie 14. Mecz finałowy przewidziany na 

godzinę 17:30; o godz. 18 uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom. 

8. Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne. Organizatorzy zapewnią nagrody dla 

zespołów, które zajmą miejsca na podium (Puchar Wójta Gminy Leszno oraz bony 

prezentowe do sklepu Decathlon). 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. 

2. Każdy zawodnik musi posiadać strój sportowy. 

3. Turniej będzie rozgrywany piłkami, które zapewnia organizator. 

4. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki. 

5. Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonym boiskiem. 

6. Przed meczem drużyna ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku. 

7. Zawodnicy  uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie, biorą 

udział na własną odpowiedzialność, organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności 

za wynikłe wypadki. 

8.  Zawodnicy uczestniczący w turnieju nie są zobowiązani do posiadania aktualnych 

badań lekarskich, stwierdzających zdolność do gry w plażowej piłce siatkowej. Każdy 

zawodnik w dniu zawodów musi podpisać oświadczenie, że jest zdrowy i nie ma 

przeciwwskazań do gry w plażowej piłce siatkowej. 

9. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej 

interpretacji regulaminu i zasad gry. 

11. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy. 

12. Niesportowe zachowanie (niekulturalne wyzwiska, używanie wulgaryzmów, 

bójka, zamiar uderzenia, uderzenie) będzie skutkowało usunięciem zawodnika z 

turnieju oraz niedopuszczeniem go do wszystkich innych rozgrywek siatkarskich 

organizowanych przez Zespół Sportowo – Rekreacyjny w Lesznie. 


