
 
 

  TURNIEJ SIATKÓWKI  PLAŻOWEJ 
   „POWITANIE WAKACJI - IV edycja”  

26 CZERWIEC 2010 

 
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU  
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA  

Regulamin zawodów:                       JANUSZA ROMANIUKA  

I. Sprawy ogólne  
1.Organizatorzy: MTS AS Myszków, MOSiR Myszków 
2. Celem turnieju jest: 
- popularyzacja siatkówki plażowej; 
- aktywne spędzenie wolnego czasu przez młodzież i dorosłych  
3. Termin: 
    26 czerwiec 2010 godz. 9.00 /sobota/ 
4. Miejsce : boiska plażowe przy pływalni MOSiR, ul. Miedziana 3 
II. Zasady uczestnictwa: 

1. Uczestnicy biorą  udział w Turnieju na  własną odpowiedzialność, organizator nie zapewnia ubezpieczenia                     
zawodników,   
2. W Turnieju mogą brać udział osoby w wieku powyżej 14 lat. 
3. Drużyna składa się z dwóch osób 
4. Zgłoszenia i uczestnictwo w turnieju: zgłoszenia do turnieju można dokonać do 25.06. do godz.20.00 na 
email: asmyszkow@op.pl  lub SMS na nr 604 926 514  z podaniem danych  i nr telefonu do kontaku  
Zgłaszana para do turnieju opłaca wpisowe w wysokości 20 zł od pary przed turniejem u organizatora 
Zawodnicy otrzymują ciepły posiłek i wodę do konsumpcji 
5. Ilość zespołów -  bez limitu  
6. Jeśli liczba zgłoszeń będzie mniejsza jak 16 to będą przyjmowane zapisy w dniu zawodów do godziny 8.30 
III. Zasady rozgrywek   
1. System gier uzależniony od ilości drużyn /brazylijski, grupowy  lub mieszany/                                                                             
2.  Mecze eliminacyjne trwają 1 set od półfinałów do 2 wygranych setów                                                            
3. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową.                                       
IV. Nagrody                                                                                                                              
- trzy najlepsze pary zostaną nagrodzone pucharami                     
- 4 pary finałowe otrzymują nagrody rzeczowe                                   
- 6 pierwszych par otrzymuje okolicznościowe dyplomy                       

V. Postanowienia końcowe 
- Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. 
- Turnieje będą rozgrywane 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. 
- Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada. 
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i 
zasad rozgrywania zawodów. 
- W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.  
 

 


