REGULAMIN
TURNIEJU PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ
1. Cel:
* Popularyzacja siatkówki plażowej
* Integracja społeczności lokalnej
* Organizacja czasu wolnego
2. Termin i miejsce :
*Turniej zostanie rozegrany w dniu 28 sierpnia 2022r. na boiskach plażowych Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Kłodzku ul. Kusocińskiego 2.
*Biuro zawodów czynne będzie od godz. 9.00 pierwszy mecz o godz. 10.00.
*zgłoszenia będą przyjmowane do godziny 9:50
3. Uczestnictwo:
* Rozgrywki organizowane będą w kategorii open (zawodnicy muszą mieć minimum 16 lat)
* Zespoły zagrają w składach -2 osobowych ( zawodnicy wpisani do protokołów meczowych),
* Każdy zespół musi posiadać swojego kapitana, który bierze udział w losowaniu.
* Warunkiem uczestnictwa jest dobry stan zdrowia potwierdzony własnoręcznym podpisem na
zgłoszeniu przekazanym do biura zawodów
*osoby niepełnoletnie muszą mieć podpisaną zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w
turnieju (formularz dostępny na stronie www.osirklodzko.pl)
4.Zgłoszenie:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do biura zawodów.
Formularz ten będzie dostępny do pobrania na stronie www.osirklodzko.pl
5. Rozgrywki:
* Obowiązują przepisy PZPS.
* System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszeń.
* W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
* Do rozegrania zawodów wymagane jest zgłoszenie minimum 4 zespołów.
* Szczegółowy program turnieju zostanie przedstawiony po zamknięciu listy zgłoszeń.
6. Przepisy gry w siatkówkę plażową:
* Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową,
* 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, rozgrywany jest trzeci set, który toczy się na
takich samych zasadach lecz do 15 pkt.
7.Punktacja:
Zwycięstwo 2:0 w setach - 3 pkt. zwycięstwo 2:1 w setach – 2pkt. porażka 1:2 – 1 pkt. porażka 0:2
– 0 pkt. O miejscu w tabeli decyduje (kolejno): większa liczba punktów, w przypadku tej samej
ilości punktów o kolejności zespołów decyduje:wynik bezpośredniego spotkania, lepsza różnica
setów oraz małe punkty, rzut monetą.
8. Sprawy różne:
* Zwycięskie drużyny w turnieju otrzymają dyplomy,nagrody rzeczowe oraz finansowe.
* Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
* Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
* Przewidywana maksymalna ilość zespołów biorących udział w rozgrywkach wynosi 16 drużyn.
O uczestnictwie decyduję kolejność zgłoszeń.

