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REGULAMIN 
II TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

O PUCHAR WÓJTA GMINY CLESTYNÓW 
 
 
 

I. CEL ROZGRYWEK 
1. Popularyzacja siatkówki plażowej na terenie gminy Celestynów wśród młodzieży 
 i dorosłych, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. 
2. Promocja kultury fizycznej oraz budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych przez 
uczestnictwo i pomoc w organizowaniu imprez sportowych. 
 
II.ORGANIZATOR 
Organizatorem turnieju jest Gminnny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie. 
 
III. MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW 
Miejscem rozgrywania zawodów jest boisko do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej 
im. Bataliony Zośka w Celestynowie. 
 
IV. TERMIN TURNIEJU 
Termin turnieju: 16.06.2019 r. 
Rozpoczęcie turnieju o godz. 10:00. 
 
V. UCZESTNICTWO 
1. W turnieju mogą uczestniczyć  osoby, które ukończył 15 rok życia. 
2. W przypadku, kiedy do turnieju zgłaszają się osoby niepełnoletnie, wymagana jest pisemna 
zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w II Turnieju Siatkówki Plażowej  
o Puchar Wójta Gminy Celestynów (załącznik nr 1 do regulaminu). 
3. Do rozgrywek może przystąpić każda dwuosobowa drużyna, która w określonym terminie 
dokona zgłoszenia do zawodów. 
4. Do turnieju mogą zgłaszać się zespoły męskie i żeńskie. 
 
 
 



VI. ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia par należy dokonać poprzez  uzupełnienie Karty Zgłoszenia (załącznik nr 2 do 
regulaminu), Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 
nr 3 do regulaminu) oraz przesłania jej drogą mailową na adres: sport@gokcelestynow.pl lub 
złożenia osobiście w budynku Hali Sportowej Celestynów przy ulicy prof. Hilarego 
Koprowskiego 2. 
2. Zgłoszenia par przyjmowane będą do dnia 12.06.2019 roku. 
 
VII. SYSTEM ROZGRYWEK 
1. Gramy systemem grupowym lub pucharowym(system uzależniony będzie od ilości drużyn). 
2. W turnieju udział wziąć może maksymalnie 10 zespołów. 
3. Punktacja: 
Gramy do 2 wygranych setów do 21 punktów, TIE BREAK do 15 punktów. Za zwycięstwo  
w meczu drużyna dostaje 2 punkty za  przegraną 0. 
4.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek poszczególnych kategorii  
w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. 
 
VIII. SPOSÓB PROWADZENIA ROZGRYWEK 
Turniej przeprowadzony jest w oparciu o oficjalne przepisy piłki siatkowej PZPS, jednakże  
o kolejności miejsc w tabeli decydują: 
a) ilość zdobytych punktów, 
b) lepszy stosunek setów, 
c) lepszy stosunek małych punktów, 
d) bezpośrdeni mecz. 
  
IX. NAGRODY 
Za pierwsze 3 miejsca przewidziane są puchary, medale i nagrody rzeczowe, dla pozostałych 
drużyn pamiątkowe dyplomy. 
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje odniesione podczas zawodów. 
2. Wszyscy uczestnicy turnieju startują na własna odpowiedzialność i ryzyko. 
3. Za rzeczy pozostawione bez opieki, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
4. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do gry według zasad Fair-Play. 
5. Wszyscy uczestnicy turnieju decydując się na udział w turnieju zobowiązują się do 
przestrzegania regulaminu turnieju oraz regulaminu boiska, na którym odbywają się zawody. 
6. Organizator decyduje o rozstrzygnięciu spraw spornych, nie objętych tym regulaminem.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, po wcześniejszym zgłoszeniu 
uwag, zapytań lub zastrzeżeń przez uczestników turnieju. 
 
 

   
 


