
REGULAMIN TURNIEJÓW PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ 

SŁAWNO SPORTOWE LATO W MIEŚCIE 2021 
 

1. Nazwa imprezy. 

Turnieje Plażowej Piłki Siatkowej. 
 

2. Organizator. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, Urząd Miejski w Sławnie. 
 

3. Charakter imprezy. 

- Turnieje mają charakter rekreacyjny. 

- Turnieje mają formułę otwartą bez podziału na płeć. 

- System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych do turniejów drużyn  

   i ustalony zostanie w dniu poszczególnych turniejów przez Organizatora. 
 

4. Wiek zawodników. 

Turnieje zostaną rozegrane w dwóch grupach wiekowych: 

- 12-15 lat (roczniki 2009/2008/2007/2006) 

- 16 lat i starsi (rocznik 2005 i starsi) 
 

5. Warunki uczestnictwa w turnieju. 

- Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność 

- Zawodnicy biorący udział w turnieju muszą posiadać odpowiedni strój sportowy do  

   uprawiania piłki siatkowej plażowej 

- Zawodnicy biorący udział w turnieju nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu  

   i narkotyków, 

- Niesportowe zachowanie (bójka, zamiar uderzenia, uderzenie, niekulturalne  

   wyzwiska) będzie skutkowało usunięciem zawodnika z turnieju, 

- Sprawy sporne rozstrzyga organizator w dniu imprezy 

- Organizator zapewnia kadrę sędziowską 

- Obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej Plażowej, 

- Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb  

   wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach  

   informacyjnych i reklamowych 

- Uczestnictwo w turnieju jest nieodpłatne 

- Złożenie u organizatora zgłoszenia do turnieju (poprzez zapisanie się na listę  

   startową i złożenie na niej własnoręcznych podpisów zawodników) jest      

   równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu oraz przestrzeganiem  

   regulaminu obiektu Plażowiska. 
 

6. Termin turniejów i zapisów. 

- Turnieje odbędą się w dniach 3, 17, 31 lipca  i 14 sierpnia 2021 roku  w godzinach  

10:00–14:.00 na  Plażowisku  w Sławnie. 

- Zapisy do turniejów przyjmowane będą przez Koordynatora turnieju przy boisku do  

   plażowej piłki siatkowej na plaży Plażowisku w dniu turnieju w godz. 9.30-10.00. 
 

7. Nagrody: 

- Organizator turnieju dla trzech najlepszych drużyn ufunduje puchary. 

- Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu rozgrywek turniejowych  

   i wyłonieniu zwycięskich zespołów. 
 

8. Postanowienia końcowe: 

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu turnieju 

- Ilość miejsc w turnieju jest ograniczona i o udziale w nim decydować będzie kolejność  

  zgłoszeń. 

 


