Turniej Siatkówki Plażowej 2020
Regulamin
§ 1.
Zasady rozrywek
1. Turniej odbędzie się Brzeszczach w terminie 29.08.2020 r. (sobota), na boisku do gry obok
Domu Ludowego w Brzeszczach – Borze.
2. Maksymalna liczba par w turnieju wynosi łącznie 12.
3. Organizatorami turnieju są: Ośrodek Kultury w Brzeszczach i Samorząd Osiedlowy nr 5.
4. Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy dot. zapobieganiu rozprzestrzeniania się
epidemii COVID -19 ( między innymi: zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja i częste
mycie rąk).
§ 2.
Zasady uczestnictwa
1. Aby wziąć udział w turnieju, należy zgłosić drużynę telefonicznie 785 – 708 - 558 lub na
Messenger hali sportowej na Facebooku.
Istnieje możliwość zapisania się w dniu zawodów do godziny 8:45, jeśli limit 12 drużyn nie
będzie wykorzystany.
2. Drużyna, która zgłosiła się do turnieju opłaca wpisowe w wysokości 10 złotych od osoby w
dniu turnieju. Wpłacone pieniądze nie ulegają zwrotowi. Wyjątkiem jest przypadek, gdy
turniej zostanie całkowicie odwołany.
3. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach mogą być reprezentantami tylko jednej drużyny.
Skład zespołu jest niezmienny podczas całego turnieju.
4. W przypadku wycofania się pary z turnieju, koszty wpisowe nie będą zwrócone.
5. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata wpisowego.
6. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, nie mogą mieć przeciwwskazań
medycznych do udziału w rozgrywkach. Zasady obowiązującego regulaminu potwierdzają
podpisem pod oświadczeniem.
7. Dla najlepszych 3 par – pamiątkowe statuetki. Dla wszystkich zawodników zapewniamy wodę
mineralną.
§ 3.
Przepisy gry
1. Mecze będą rozgrywane według systemu ustalonego przez Sędziego Głównego i Organizatora
w zależności od ilości zgłoszonych par i możliwości rozegrania turnieju.
2. Losowanie rozstawienia odbywa się w dniu rozpoczęcia turnieju i prowadzone jest przez
Sędziego Głównego zawodów w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
3. Mecz prowadzi sędzia wcześniej do tego upoważniony.
4. Zawody rozgrywane będą zgodnie z najnowszymi przepisami gry w siatkówkę plażową PZPS.
O sprawach organizacyjnych decydować będą aktualne regulaminy PZPS dotyczące zawodów
siatkówki plażowej oraz decyzje podejmowane przez Sędziego Głównego i Organizatorów.
5. W przypadku niestawienia się obydwu drużyn w wyznaczonym przez organizatora terminie
drużyny zostają wyłączone z rozgrywek.
6. W przypadku, gdy jedna z drużyn nie stawi się w wyznaczonym przez organizatora terminie,
wynik nieodbytego spotkania weryfikowany jest na korzyść drużyny przeciwnej jako
walkower.

7. Turniej w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych może zostać skrócony,
odwołany lub przeniesiony na inny dzień. Decyzje podejmują Organizatorzy i Sędzia Główny.
§ 4.
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie dopuści pary do rozgrywek, nie zwróci parze wpisowego, jeżeli choćby jeden z
zawodników będzie pod wpływem alkoholu.
2. Zawodnik uczestniczący w turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do działań
promocyjnych i reklamowych rozgrywek.
3. Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami.
4. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji
regulaminu i zasad gry.
6. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.
7. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary z rozgrywek lub z finału
rozgrywek.

