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Regulamin 

XIV Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej 

w Warcie/Ostrowie Warckim 
 

I. Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich 

Inicjatyw Atletycznych, w skrócie KOKSOWNIA przy wsparciu Urzędu Gminy i 

Miasta Warta. 

II. Termin i miejsce: 

1. Turnieje Open oraz Żeński będą się odbywały na dwóch boiskach na przystani w 

Ostrowie Warckim. 

2. Turniej Junior będzie odbywał się na stadionie MKS Jutrzenka Warta w Warcie. 

3. Turnieje Open oraz Żeński odbędą się 8.07.2017 (sobota) w dniu Regat. 

4. Turnieje Junior odbędzie się w późniejszym terminie ustalonym w lipcu 2017. 

5. Odprawa techniczna drużyn na Turnieje Open i Żeński odbędzie się o godzinie 9:00 

przy namiocie Koksownia na przystani w Ostrowie Warckim. 

6. Odprawa techniczna drużyn na Turniej Junior odbędzie się o godzinie 10:00 na 

stadionie MKS Jutrzenka Warta w Warcie. 

7. Pierwsze mecze Turniejów rozpoczynają się zaraz po odprawie technicznej. 

III. Uczestnictwo i system rozgrywek: 

1. Uczestnictwo w Turniejach jest dobrowolne a zawody mają charakter wyłącznie 

rekreacyjny. 

2. Uczestnicy nie są objęci przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW. 

Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy zawodów zasięgnęli konsultacji lekarskiej. 

Organizator nie zapewnia opieki lekarskiej. Każdy zawodnik(czka) biorący(a) 

udział w Turnieju czyni to na własną odpowiedzialność. 

3. Mecze rozgrywane będą zgodnie z aktualną wersją "Oficjalnych Przepisów Gry w 

Plażową Piłkę Siatkową PZPS": 

(http://www.pzps.pl/Siatkowka-plazowa/Przepisy/Przepisy-FIVB-2013-2016-

Siatkowka-Plazowa.html), 

z wyłączeniem przepisów dotyczących zapisu punktów, oraz procedur. Jeżeli 
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Organizator nie zapewni profesjonalnej obsługi sędziowskiej, mecze będą 

sędziowane przez osoby wyznaczone przez Organizatora. 

4. Mecze będą rozgrywane systemem brazylijskim w układzie na 16 par (Turniej 

Open). W przypadku Turniejów Żeńskiego oraz Junior o systemie rozgrywek będzie 

decydowała ilość zgłoszonych par. 

5. Nieobecność, bądź niekompletność zwycięskich drużyn (pierwsze dwa miejsca) z 

poprzedniego Turnieju Open spowoduje rozstawienie zespołów w brazylijskim 

układzie na 16 pary poprzez losowanie na odprawie technicznej. Gdy zwycięskie 

pary stawią się na Turniej zostaną one rozstawione, natomiast pozostałe drużyny 

zostaną rozlosowane. Losowanie odbędzie się bez względu na obecność/nieobecność 

drużyn biorących udział w Turnieju. 

6. W Turnieju Żeńskim udział mogą brać wyłącznie kobiety/dziewczęta bez względu 

na wiek. 

7. W Turnieju Junior udział mogą brać wyłącznie chłopcy urodzeni w roku 1998 lub 

późniejszym. 

8. Pary kategorii Junior oraz pary kategorii Mix mogą również zgłaszać swoje 

uczestnictwo do Turnieju Open, jednakże będą one dopisywane do listy głównej 

tylko wówczas, gdy będzie brakowało par (do 16). Dopisywanie par Junior oraz 

mieszanych do Turnieju Open będzie również odbywało się zgodnie z kolejnością 

zgłoszeń tych par. 

IV. Zgłoszenia: 

1. W Turniejach mogą uczestniczyć pary, które zgłoszą przed Turniejem swój udział 

Organizatorowi, tzn. poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: 

plazowka@koksownia.org.pl, lub też osobiście u jednego z Organizatorów 

(www.koksownia.org.pl). 

2. W przypadku ilości zgłoszonych par na Turniej Open, większej niż 16, obowiązuje 

bezwzględna kolejność zgłoszeń. Pozostali zostają wpisani na listę rezerwową, z 

której będą brane w kolejności zgłoszeń drużyny, w przypadku niestawienia się na 

Turniej par z listy głównej. 

3. Jeżeli ilość zgłoszonych par będzie niewystarczająca zapisy będą obowiązywały 

również w dniu Turniejów. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zapewnienia zaproszonym drużynom miejsca 

w Turnieju. 

http://www.koksownia.org.pl/
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V. Nagrody 

1. Zawodnicy i zawodniczki drużyn, którzy zajmą miejsca I-III otrzymają nagrody 

rzeczowe. Uzyskane miejsce będzie określało kolejność wyboru nagród, począwszy 

od miejsca I, a skończywszy na miejscu III. 

VI. Prawa i obowiązki drużyn: 

1. Każda drużyna przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa 

określone niniejszym regulaminem. 

2. Każda drużyna powinna posiadać własne piłki do rozgrzewki. Organizator zapewnia 

jedynie piłki meczowe. 

3. Za zniszczenia obiektów lub jego wyposażenia wszelkie koszty związane z jego 

naprawą ponoszą zawodnicy zespołu. 

4. Drużyny w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby towarzyszące im 

oraz zobowiązane są do niesienia czynnej pomocy w jawnych przypadkach 

naruszenia porządku publicznego. 

VII. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i 

nazwisk uczestników oraz zamieszczania informacji o zawodach na stronach 

internetowych, w prasie, radiu i TV oraz wykorzystania zdjęć uczestników w 

wydawnictwach, gadżetach i innych materiałach promujących Stowarzyszenie 

KOKSOWNIA. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione. 

4. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje obecny na Turnieju 

Przedstawiciel Organizatora. 


