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REGULAMIN  

Turnieju Siatkówki Plażowej 

„Skoczowska Plaża” 

 

1. ORGANIZATOR:  

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skoczowie, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A, 

organizuje „Skoczowska Plaża” zwany dalej „Turniejem”. 

 

2. TERMIN I MIEJSCE:  

a) termin: 02 czerwiec 2018r., godz. 9:00 

b) miejsce: boisko sportowe do rozgrywania siatkówki plażowej znajdujące się przy 

Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie przy ul. Górecka 65. 

 

3. CEL TURNIEJU: 

a) Popularyzacja siatkówki, 

b) Podnoszenie umiejętności poszczególnych zawodników, 

c) Aktywne spędzanie czasu wolnego, 

d) Promowanie i reklama usług związanych z działalnością Skoczowskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Skoczowie. 

 

4. KATEGORIE: 

a) Turniej mikstów. 

 

5. SYSTEM ROZGRYWEK: 

a) Określa organizator wraz z sędzią głównym (w zależności od ilości zgłoszeń), 

b) W każdym turnieju eliminacyjnym uczestnicy zdobywają punkty rankingowe, 

c) Suma punktów uzyskanych we wszystkich turniejach eliminacyjnych przez daną parę 

zawodników decyduje o grze w turnieju finałowym Otwartych Mistrzostw Śląska. 

d) Liczba punktów, jaką może zdobyć para w turnieju eliminacyjnym: 

Miejsce Punkty 

1 30 

2 24 

3 20 

4 16 

5-6 12 

7-8 8 

9-12 4 

13-14 2 

 

6. ZGŁOSZENIA I ROZSTAWIENIE: 

a) Zgłoszenie chęci uczestnictwa przez system http://beach.szps.pl do 18.00 dnia 

poprzedzającego turniej lub w dniu zawodów od godziny 9:00-9:30, 

b) Odprawa techniczna połączona z rozstawieniem odbędzie się w dniu zawodów. 

 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

a) Uczestnik turnieju zobowiązany jest do osobistego wypełnienia formularza zgłoszenia, 

b) Uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju, 

c) Indywidualne ubezpieczenie NW pozostawia się do uznania uczestnika. 
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8. ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 

a) Obsługę sędziowską i techniczną, 

b) Nagrody rzeczowe w wysokości 500 zł na nagrody dla pierwszych czterech drużyn  

(1 miejsce 40%, 2 miejsce 30%, 3 miejsce 20% oraz 4 miejsce 10%). 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

a) Zawodnik biorący udział w Turnieju zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego 

regulaminu, bezwzględnie stosuje się do uwag i wskazówek organizatorów, sprawnie 

przemieszcza się na wyznaczone boisko nie powodując zbędnych opóźnień, swoje 

uwagi kieruje wyłącznie do organizatorów, a nie do innych zawodników, 

b) Używanie słów wulgarnych w kierunku innych zawodników lub komisji sędziowskiej 

oraz do organizatora będzie karane przez sędziego wykluczeniem z dalszego cyklu 

rozgrywek, 

c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, 

d) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora, 

e) Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani cywilnej za 

ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników Turnieju, 

f) Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 

ryzyko, 

g) Uczestnik wyraża zgodę na udział w Turnieju na własną odpowiedzialność z pełną 

świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru Turnieju. 

h) Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Turnieju. 

Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu 

poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i 

paramedyczny obsługujący Turniej. 

i) Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione przez uczestników 

Turnieju. 

 
Telefon kontaktowy:  

Menedżer sportu SOSiR: Jan Szczypka, tel: 795 507 145, lub 33 853 18 29 wew.103 

Sędzia Główny: tel: Piotr Kapa 691 782 115 


