
  

                                                  R E G U L A M I N 
                                                Wiosennego Turnieju 
                              Plażowej Piłki Siatkowej Dziewcząt
                                  Gołdap 25.05.2013r. (sobota)
                                           Plaża Miejska OSiR
  
I. Sprawy ogólne

1.Organizator:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
 
3. Celem turnieju jest:
−  popularyzacja siatkówki plażowej w Gminie Gołdap.
−  stworzenie warunków do współzawodnictwa.
−  zapewnienie aktywnego i zdrowego wykorzystania czasu wolnego po pracy i nauce. 

4. Terminarz turnieju, godz. rozpoczęcia gier:

Turniej odbędzie się w dniu 25 maja 2013r. (sobota) na boiskach przy Plaży Miejskiej OSiR w 
Gołdapi. Rozpoczęcie turnieju o godz. 10:00

II. Zasady uczestnictwa:
1. Zawodniczki startują na własną odpowiedzialność i nie mogą mieć przeciwwskazań 
lekarskich do udziału w rozgrywkach. Udział w zawodach zawodniczki potwierdzają 
podpisem pod oświadczeniem oraz regulaminem rozgrywek.

2. Drużyna składa się z dwóch osób.

3. Zgłoszenia do uczestnictwa w turnieju.
1. Zapisy do turnieju prosimy składać do czwartku 23.05.2013r. na adres e-mail zbysgoldap@wp.pl

III. Zasady rozgrywek
1. Mecz rozgrywany będzie do dwóch wygranych setów do 15 pkt.
2. System rozrywek - brazylijski 
3. Obowiązują przepisy gry w siatkową piłkę plażową

IV. Wpisowe
1. Wpisowe do turnieju wynosi 20zł od pary

V. Nagrody
1. Trzy najlepsze pary turnieju otrzymują puchary i dyplomy
2. Najlepsza para turnieju otrzyma nagrodę finansową



VI. Postanowienia ko  ń  cowe  
- turniej będzie rozgrywany piłkami firmy „MIKASA”, które zapewnia organizator.
- do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.
- zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami.
- przed meczem para ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku.
- przed pierwszymi dwoma meczami turnieju para ma prawo do 10 minutowej rozgrzewki
- za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji
   regulaminu i zasad gry.
- w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.
- nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary z rozgrywek lub z finału
   rozgrywek.
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