
REGULAMIN 
TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ 

20.06.2020r.

I. Cel:
 Popularyzacja gry w piłkę siatkową.
 Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
 Popularyzacja sportowej rywalizacji w duchu „Fair Play”.

II. Organizator
 Serockie Inwestycje Samorządowe sp. z o.o.

III. Termin i miejsce:
 Plaża Miejska w Serocku
 20.06.2020 r. (sobota) g 9:00

IV. Uczestnictwo:
 Prawo startu mają drużyny dwuosobowe bez względu na płeć.
 Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do organizatora wypełnionej karty zgłoszeniowej 

          zapoznanie się i podpisanie regulaminu (załącznik nr 1)
 Zawodnik występujący w spotkaniu z jedną drużyną reprezentuje ją do końca turnieju.
 Uczestnikiem turnieju mogą być osoby pełnoletnie, organizator może dopuścić osoby nie-

pełnoletnie (od 16 lat) pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi w formie pisemnej 
oświadczenia - zgody prawnego opiekuna na udział w zawodach osoby niepełnoletniej.

 Zawodników obowiązują stroje sportowe w możliwie jednolitych barwach.

V. Zgłoszenia:
 Zgłoszenia drużyn należy dostarczyć na karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 1) Serockich

Inwestycji Samorządowych  sp. z o.o., ul. Pułtuska 47 lub na adres e-mail:    
t.kowalski@sis.serock.pl

 Pisemnego zgłoszenia drużyny dokonuje kapitan drużyny.
 Do turnieju dopuszcza się maksymalnie 8 zespołów (decyduje kolejność zgłoszeń):
 W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zostały wpisane na karcie zgło-

szeniowej.
 Organizator przewiduję zapisy na listę rezerwową w razie wycofania się którejś z drużyn.

VI. Sposób przeprowadzenia turnieju:
 Organizator przeprowadzi losowanie na podstawie, którego zespoły zostaną rozdzielone

na drabince systemu brazylijskiego (8 zespołów).
 Mecze będą się odbywały do 2 wygranych setów, każdy set do 15 pkt (pod warunkiem

uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), a w przypadku remisu 1:1 
rozegrany zostanie tie-break do 11 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej    prze-
wagi przez jeden z zespołów).



 Mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli: drużyna nie stawi się na mecz lub w dru-
żynie grał nieuprawniony zawodnik.

 Organizator zapewnia piłkę meczową.
 W przypadku mniejszej ilości drużyn spotkania zostaną rozegrane takim samym syste-

mem a wolne miejsce będzie traktowane jako wolny los..

VII. Nagrody:
 Na zakończenie turnieju drużyny zostaną nagrodzone pucharami oraz drobnymi nagroda-

mi rzeczowymi.

VIII. Postanowienia końcowe
 Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz 

nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży oraz
pozostawienia rzeczy osobistych w miejscach ogólnodostępnych.

 Na terenie boiska obowiązuje  przestrzeganie regulaminu zawodów.
 Na terenie plaży obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia wyrobów ty-

toniowych.
 Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem. Kapitan

ma prawo zgłaszania do organizatora wszelkich naruszeń regulaminu dokonanych przez
innych uczestników turnieju.

 Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników swojej drużyny z niniej-
szym regulaminem.

 Każdy zawodnik poświadcza znajomość i akceptację regulaminu oraz oświadcza, że nie
posiada  żadnych  przeciwwskazań  zdrowotnych  i  w  powyższych  rozgrywkach  bierze
udział na własną odpowiedzialność podpisując się własnoręcznie na karcie zgłoszeniowej,
którą 

          dostarcza kapitan do organizatora.

 W przypadku nie przestrzegania regulaminów lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub 
wspólnie z organizatorem ma prawo weryfikacji wyniku meczu, dyskwalifikacji     za-
wodnika lub drużyny z rozgrywek.

 Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS oraz ustalonymi przez
organizatora.

 Sprawy sporne dotyczące części sportowej rozstrzyga Sędzia Główny turnieju. O spra-
wach innych decyduje organizator.

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oraz ostatecznej interpretacji niniejszego 
          regulaminu.

 W sprawach turnieju można kontaktować się z przedstawicielami organizatora:

Kowalski Tomasz
tel.: 512-298-853 lub e-mail: t.kowalski@sis.serock.pl


