
REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU O PUCHR BURMISTRZA GMINY i MIASTA 
PAJĘCZNO 

W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MIKSTÓW 2015 

 
CEL: 
-Popularyzacja plażowej piłki siatkowej wśród mieszkańców Gminy Pajęczno i okolic. 

-Promocja zdrowego stylu życia. 
-Wyłonienie najlepszej drużyny. 

 
ORGANIZATORZY: 

-MGOKiS Pajęczno 

-MUKS Libero Pajęczno 
-Urząd Gminy Pajęczno 

-Powiat Pajęczno 
 
TERMINY I MIEJSCE: 
Rozgrywki odbywać się będą no boisku w Parku 1000 lecia 

- 4 lipca 2015(sobota) 

 
KATEGORIA: 

 MIKSTY dziewczyna + chłopak (wiek pow.13 roku życia – wymagany dokument tożsamości) 
 

ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą 30 min przed rozpoczęciem zawodów, lub 

elektronicznie: robert.bilski@plusnet.pl ( sms Tel. 691 500 302 ) 

 

UCZESTNICTWO: 

Wpisowe od drużyny wynosi 10zł  

W turnieju mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki w wieku pow. 13 roku życia 

Każdy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w turnieju musi posiadać zaświadczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych turniejach lub musi złożyć 
własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w nich, w przypadku osób 
niepełnoletnich oświadczenie o zdolności do udziału w turnieju musi złożyć opiekun prawny. 
wzór zgody na stronie www.libero.pajeczno.pl  w zakładce do pobrania  

 
 
SYSTEM ROZGRYWEK: 
-Turnieje odbędą się według ogólnych zasad gry w siatkówkę plażową obowiązujących w 
Polskim Związku Piłki Siatkowej. 
-System rozgrywek zostanie ustalony przed turniejem w zależności od ilości zgłoszeń. 
Preferowany będzie system gier tzw. „brazylijski” , para która przegra mecz zostaje na 
boisku i sędziuje kolejne spotkanie(Tablica z punktami) 
-W przypadku rozgrywania turnieju w grupach o kolejności decyduje ilość zdobytych 
punktów, różnica setów, stosunek punktów, wyniki bezpośredniego spotkania. 
NAGRODY: 
-Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej Grand Prix- dyplomy, puchary i 
nagrody niespodzianki. Dla pozostałych uczestników pamiątkowe dyplomy 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
-organizator zabezpiecza boisko i piłki do rozegrania meczów, 
-organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę, 

http://www.libero.pajeczno.pl/


- za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi 
odpowiedzialności, 
-za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada, 
 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu i 
dokonywania ewentualnych zmian. 

 

 

        Ze sportowym pozdrowieniem  

         Organizatorzy 


