
 

REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW SIATKÓWKI PLAŻOWEJ KOBIET  

LATO 2021 

POD PATRONATEM  

 STAROSTY ZAMOJSKIEGO  
 

 

1. Cel: 

 Popularyzacja siatkówki plażowej. 

 Wyłonienie najlepszej drużyny. 

 Zachęcenie do aktywnego spędzenie wolnego czasu. 

 Profilaktyka antyalkoholowa. 

 Integracja zawodniczek. 
 

2. Organizator:  
Organizatorem – koordynatorem jest Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły 

Sportowe w Zamościu przy współpracy: 

1. Starostwa Powiatowego w Zamościu. 

2. Urzędu Miasta Zamość. 

3. Klubów sportowych. 

4. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. 
 

3. Miejsce: 

 Boiska do siatkówki plażowej z terenu Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego. 
 

4. Termin:  

W związku z sytuacjami niezależnymi od nas terminy oraz godziny rozpoczęcia turniejów 

mogą ulec zmianie. 
 

 10.VII.2021r.  - rozpoczęcie turnieju godz. 9
00

  

 24.VII.2021r.  - rozpoczęcie turnieju godz. 9
00

 

 07.VIII.2021r.  - rozpoczęcie turnieju godz. 9
00

 

 28.VIII.2021r.  - rozpoczęcie turnieju finałowego godz. 9
00

 
 

5. Zgłoszenia: 

 Zgłoszenie drużyny należy przesłać najpóźniej dwa dni przed terminem rozegrania 

turnieju. Po terminie nie będzie można zgłosić drużyny do turnieju. 

 W zgłoszeniu należy podać: 

- imię i nazwisko zawodniczek; 

- numer telefonu kontaktowego.  

 

6. Uczestnictwo: 

 Zawodniczki startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich. 

 W rozgrywkach mogą brać udział wszystkie chętne kobiety bez względu na wiek: 

- drużyna składa się z dwóch osób; 

- osoby niepełnoletnie muszą przedstawić komisji sędziowskiej pisemną zgodę rodziców 

lub opiekunów prawnych. 



 

7. System rozgrywek: 

 Cykl trzech turniejów siatkówki plażowej zakończy ostatni Turniej Finałowy Lato 2021. 

 Do Turnieju Finałowego Lato 2021 awansuje 4 zespoły z Turniejów Kwalifikacyjnych.   

 Drużyna zdobywając I miejsce w jednym z trzech Turniejów Kwalifikacyjnych wywalczy 

start w Turnieju Finałowym. 

 Jeżeli ta sama drużyna zajmie I miejsce w kolejnych Turniejach Kwalifikacyjnych to 

drużyna z miejsca II wywalczy start w Turnieju Finałowym Lato 2021. 

 Jeżeli po rozegraniu trzech Turniejów Kwalifikacyjnych nie zostanie wyłonione 4 zespoły  

to drużyna z najlepszym stosunkiem punktów z tych kwalifikacji  wywalczy start w 

Turnieju Finałowym Lato 2021. 

 W turniejach system rozgrywek oraz przepisy określa organizator wraz z komisją 

sędziowską – w zależności od ilości zgłoszeń oraz sytuacji pandemii wirusa. 
 

8. Nagrody:  

 W turniejach kwalifikacyjnych wręczane będą medale za miejsca I – III. 

 Nagrody główne zostaną wręczone na Turnieju Finałowym kończącym cały cykl Lato 

2021 za miejsca I-III zostaną wręczone  puchary i medale. 

 Nagrodzona zostanie również najlepsza zawodniczka Turnieju Finałowego Lato 2021. 
 

9. Inne postanowienia: 

 Każda zawodniczka jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem oraz przepisami 

gry w siatkówkę plażową. 

 Start w Turnieju drużyny jest równoznaczny z akceptacją tego regulaminu. 

 Każdy zespół musi posiadać strój sportowy. 

 Turnieje będą rozgrywane piłkami firmy „MIKASA”, które zapewnia organizator. 

 Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki. 

 Zawodniczki przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami. 

 Przed meczem para ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku. 

 Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej 

interpretacji regulaminu i zasad gry. 

 Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ponosi 

       odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów. 

 Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy komisja sędziowska i organizator stwierdzą 

brak możliwości rozegrania turnieju. 

 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji wszystkich kwestii spornych. 
 

 

 


