
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  

 

Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej 
o Puchar Kierownika GOSiR 

15.08.2020 r. 

 
 

 
 
 

Organizator Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 
Termin   15 sierpnia 2020 roku 
 
Miejsce Boisko do piłki siatkowej plażowej na terenie Ośrodka 

Żeglarskiego w Boszkowie-Letnisku 
 

Cel imprezy   

- Propagowanie zdrowego trybu życia wśród gości Ośrodka Żeglarskiego 

- Aktywowanie do działania gości Ośrodka Żeglarskiego, 

- Rywalizacja w duchu „fair play”, 

- Promocja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

- Propagowanie piłki siatkowej plażowej wśród gości Ośrodka Żeglarskiego. 
 
 
 

 



I. Informacje ogólne 

 

1. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnienie 

i przetwarzanie danych osobowych oraz swojego wizerunku na potrzeby organizacji 

Turnieju oraz promocji Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Ośrodka 

Żeglarskiego. 

2. Turniej odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2020 roku w godzinach 10.00-15.00. 

W przypadku złych warunków atmosferycznych turniej zostanie odwołany. 

3. Turniej odbędzie się na boisku do piłki siatkowej plażowej na terenie Ośrodka 

Żeglarskiego. 

4. W zależności od liczby zgłoszonych drużyn, turniej odbędzie się z podziałem na 

fazę grupową lub pucharową lub wyłącznie pucharową. 

 

II. Uczestnictwo  

 

1. W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie goście Żeglarskiego, którzy będą mieli 

opłacony pobyt w dniu rozgrywania turnieju. 

2. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju muszą mieć ukończone 16 lat. 

W przypadku osób niepełnoletnich, konieczna będzie zgoda prawnego opiekuna 

(wzór załącznik nr 2)   

3. Drużyny występujące w Turnieju składają się z 3 zawodników. 

4. Do Turnieju będą dopuszczeni tylko zawodnicy, którzy: 

- będą zgłoszeni na liście startowej (wzór w załączniku do regulaminu),  

- w przypadku braku pełnoletniości będą posiadać pisemną zgodę od prawnego 

opiekuna. 

III. Zasady gry 

 

1. W meczu wszyscy 3 zawodnicy zgłoszeni w turnieju występują jednocześnie.  

2. Każde spotkanie rozgrywane będzie do dwóch wygranych setów.  

3. Seta wygrywa zespół, który jako pierwszy zdobędzie 15 punktów, uzyskując 

przynajmniej dwa punkty przewagi. W przypadku remisu 15:15, gra jest 

kontynuowana do momentu, kiedy jeden z zespołów uzyska   2 punkty przewagi 

(17‐15, 18‐16 itd.).  

IV. Kary 

 

1. Drużyna, której zawodnik bądź zawodnicy będą zachowywać się niesportowo, będą 

pod wpływem alkoholu lub będą zakłócać porządek rozgrywania turnieju, zostanie 

zdyskwalifikowana. 

 

V. Punktacja i klasyfikacja końcowa 

 

1. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegraną 0 punktów, 

2. W rozgrywkach fazy grupowej kolejność zespołów ustalona zostanie na 

podstawie: 

- większa ilość zdobytych punktów, 

- korzystniejszy bilans bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi 

drużynami, 



 - korzystniejsza różnica setów,  
- większa ilość zdobytych setów. 

3. W przypadku nierozstrzygnięcia na podstawie powyższych zasad, drużyny 

zainteresowane rozegrają między sobą mecz dodatkowy (1 set do 10 punktów, 

z dwupunktową przewagą). 

4. Do fazy pucharowej awansują po dwa najlepsze zespoły, które zagrają ze sobą 

w półfinałach, meczu o 3. miejsce oraz finale. 

 

VI. Organizacja Turnieju 

 

1. Koszty związane z organizacją Turnieju pokrywa organizator. 

2. Organizator zapewni opiekę medyczną podczas całego turnieju. 

3. Organizator nie ubezpiecza zawodników w turnieju. Zawodnicy zobowiązani są do 

posiadania ubezpieczenia.   

 

VII. Nagrody 

 

1. Drużyny, które zajmą miejsca I-III otrzymają puchary. 

 

VIII. Zgłoszenia do turnieju 

 

1. Zgłoszenie należy złożyć wyłącznie w recepcji Ośrodka Żeglarskiego do 13 sierpnia 

do godz. 15. 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na karcie zgłoszeniowej określonej 

wzorem z załącznika niniejszego regulaminu. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydujący głos ma 

Organizator. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozgrywania turnieju. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany części Regulaminu. 

 

Kontakt: 

Arkadiusz Szymczak 

667 276 767 

arkadiusz.szymczak@wloszakowice.pl  
  


