
                 
 

 
 

REGULAMIM 

 

II BEACH VOLLEYBALL GNIEW 2019 

 

 

GŁÓWNY SPONSOR TURNIEJÓW -HOTEL NA 

WZGÓRZU W GNIEWIE 
 

 

1. CEL TURNIEJU: 
 

 popularyzacja siatkówki plażowej, 
 wyłonienie najlepszej pary w rozgrywkach. 

 

2. TERMIN I MIEJSCE: 

 
 I    turniej  20.07.2019 r.(godz.10:00) 
 II   turniej  17.08.2019 r.(godz.10:00) 

 

Boiska do siatkówki plażowej obok Hali Widowiskowo – Sportowej w Gniewie ul. Kusocińskiego 10.   
 

3. ZGŁOSZENIA: 

 
 w dniu zawodów od godz. 09:00 do 10:00. 

 

4. ORGANIZATORZY: 

 
 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie, 
 HOTEL NA WZGÓRZU w Gniewie – Sponsor 
 

5. UCZESTNICY: 
 

 wszyscy chętni pragnący spróbować swoich sił, którzy ukończyli 15 lat 
 

Osoby nieletnie, będące uczestnikami rozgrywek, zobowiązane są do dostarczenia oświadczenia rodziców 

(opiekunów prawnych), w którym wyrażają oni swą zgodę na udział ich dziecka/podopiecznego w turnieju 

oraz zaświadczają o braku przeciwwskazań zdrowotnych do tego rodzaju aktywności sportowej. Wzór 

oświadczenia/zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

Osoby pełnoletnie biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Każdy zawodnik dopuszczony do 

uczestnictwa w turnieju winien złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr 2  stanowiący integralną część 

niniejszego regulaminu. 

 
Każdy uczestnik turnieju objęty jest ubezpieczeniem  NNW 

 

6.   SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJÓW: 
 

 w zależności od liczby zgłoszonych zespołów, 
 grupy 3 lub 4- drużynowe lub system brazylijski, 
 gra do wygrania seta do 21 pkt., co 7 zmiana stron. 
 mecz o I i III miejsce do dwóch wygranych setów. 

 



7. NAGRODY:  
 I miejsce   –  puchary, dyplomy, medal, 500 zł dla pary 

 II miejsce   – puchary, dyplomy, medal, 400 zł dla pary 
 III miejsce   –  puchary, dyplomy, medal, 300 zł dla pary 

 IV  - VI miejsce – medal, dyplom 
 VII - X miejsce  –  dyplom 

 
Pula nagród na każdy turnieju oddzielna 
 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 
 W turnieju biorą udział drużyny 2- osobowe. 

 W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 
 Mecze rozgrywane według ustalonych zasad 
 Organizator nie odpowiada za poniesione szkody. 
 Wpisowe od drużyny- 10 zł. 
 Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny 
 Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 

 Każdy uczestnik turnieju objęty jest ubezpieczeniem NNW 
 Każdy zawodnik dopuszczony do turnieju musi wypełnić Załącznik Nr 1 (osoba nieletnia) 

 lub Załącznik Nr 2 (osoba pełnoletnia) 

 W sprawach turnieju można kontaktować się pod nr tel. 601-429-790 Tomasz Ostrowski, 
 e-mail: animator@gosirgniew.pl 

  
 


