
 

REGULAMIN 
TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

 

 
 

 

1. Organizator: Gminne Centrum Kultury w Kargowej 

 
2. Termin i miejsce: Turniej zostanie rozegrany w dniu 16 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00 
na kargowskiej Copacabanie. 
 
3. Uczestnictwo:  

• W Turnieju mogą brać udział zawodnicy bez względu na wiek i płeć. 
• Zgłoszenia drużyn dwuosobowych przyjmowane będą mailowo na adres gok@kargowa.pl 

do dn. 7 lipca 2020 r. W mailu należy podać imię, nazwisko oraz nr telefonu. 

• Każdy zespół musi posiadać swojego kapitana, który bierze udział w losowaniu. 

• Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego oraz dobry stan 
zdrowia potwierdzony własnoręcznym podpisem na zgłoszeniu. 

• Turniej skierowany jest do amatorów piłki siatkowej. 

• Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemna zgodę rodzica 
lub prawnego opiekuna.  

• Wstęp wolny. 
 
4. System rozgrywek:  

• Do rozegrania zawodów wymagane jest zgłoszenie minimum 3 zespołów.  

• Zawody rozgrywane będą zgodne z przepisami gry w siatkówkę plażową wydanymi przez 
PZPS. 

• System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszeń. 

• Drużyna składa się z 2 zawodników, nie ma trenera. 

• Gra się do 2 wygranych setów do 21 pkt., wygrana drużyna musi posiadać 2 pkt,. Przewagi 
nie ma punktu końcowego, w razie stanu po 1 w setach, rozgrywana jest trzecia partia, 
która toczy się na takich samych zasadach lecz do 15 pkt.  

• W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator. 
 
5. Postanowienia końcowe:  

• Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. 

• Każdy uczestnik biorący udział w imprezie wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych oraz wizerunkowych przez Organizatora. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 
nieszczęśliwych wypadków a także za rzeczy pozostawione w miejscu imprezy.  

• W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu 
zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora.  

• Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.  

• Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  
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