
 
 

 

 

 

 

 

GRAND PRIX SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 2015  

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK 

 

 

Regulamin 

 

1. Cel: 

 popularyzacja siatkówki plażowej wśród mieszkańców Miasta Suwałk i regionu; 

 wdrażanie do aktywnego spędzania czasu przez młodzież i dorosłych podczas wakacji. 

 

2. Organizator: 

 Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1;  

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2. 

 

3.Terminy : 

 Mężczyźni: 

 04.07, 11.07/2015   – zgłoszenia do godz. 1020, rozgrywki godz. 1030; 

 18.07, 01.08/2015   – zgłoszenia do godz.   945, rozgrywki godz. 1000; 

 08.08, 22.08, 29.08/2015 – zgłoszenia do godz. 1020, rozgrywki godz. 1030. 

 

 Kobiety: 

 04.07, 11.07, 08.08, 22.08, 29.08/2015 – zgłoszenia do godz. 910, rozgrywki godz.920. 

 

 Mixty: 

 25.07/2015 – zgłoszenia  do godz. 945, rozgrywki godz. 1000. 

 

4. Miejsce : 

 boiska siatkówki plażowej położone przy Zalewie Arkadia w Suwałkach. 

 

5. Uczestnictwo: 

 w rozgrywkach rywalizują zespoły 2 – osobowe męskie (mogą być mieszane), żeńskie 

i mieszane (mixty), które zgłoszą się w wyznaczonym miejscu i czasie by dokonać 

zapisu do turnieju; 

 zgłoszeń należy dokonywać w dniu zawodów lub telefonicznie pod numerami tel.:  

87 566 32 81 – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach;  

698 222 644 – Aleksander  Dziedzia – sędzia.   



 
 

 warunkiem uczestnictwa w turnieju jest uiszczenie przed zawodami (w miejscu ich 

rozgrywania) opłaty startowej u Organizatora w wysokości 10,00 zł /para; 

 zaleca się aby zawodnicy posiadali strój sportowy przewidziany w przepisach 

siatkówki plażowej. 

6.  System rozgrywek: 

 system rozgrywek zawodów zostanie podany do wiadomości uczestników po 

zamknięciu listy zgłoszeń i zależeć będzie od ilości zespołów uczestniczących  

w danym turnieju. 

 

7. Punktacja: 

 poszczególne turnieje będą punktowane wg następujących zasad: 

 

 mężczyźni i kobiety 

 

I miejsce 30 pkt.   X miejsce 8 pkt. 

 II miejsce 26 pkt.   XI miejsce 7 pkt. 

 III miejsce 22 pkt.   XII miejsce 6 pkt. 

 IV miejsce 18 pkt.   XIII miejsce 5 pkt. 

 V miejsce 16 pkt.   XIV miejsce 4 pkt. 

 VI miejsce 14 pkt.   XV miejsce 3 pkt. 

 VII miejsce 12 pkt.   XVI miejsce 2 pkt. 

 VIII miejsce 10 pkt.   XVII miejsce i kolejne 1 pkt. 

 IX miejsce   9 pkt. 

 

 mixty: 

punktacja końcowa jednego turnieju. 

 

 do punktacji indywidualnej zawodnika zalicza się połowę punktów uzyskanych przez 

zespół (parę) w poszczególnych turniejach; 

 w końcowej klasyfikacji Grand Prix Suwałk 2015 uwzględnione będą pary, które 

uczestniczyły w jednakowym składzie przynajmniej w trzech turniejach zarówno  

w kategorii mężczyzn jak i kategorii kobiet; 

 do klasyfikacji końcowej zespołów zaliczane będą punkty indywidualne zawodników 

zdobyte w turniejach rozgrywanych przez nich w innych zestawieniach (dotyczy 

turniejów mężczyzn i kobiet); 

 w końcowej klasyfikacji Grand Prix Suwałk 2015 zawodnicy mogą być uwzględnieni 

tylko w jednej parze. 

 

8.  Nagrody: 

 za zajęcie I, II, III miejsca w Grand Prix Suwałk 2015 zespoły startujące we 

wszystkich kategoriach (mężczyzn, kobiet, mixty) otrzymują puchary; 

 nagrody pieniężne otrzymują zespoły: mężczyźni za miejsca I – VIII, kobiety za 

miejsca I – VI, mixty za miejsca I – IV  



 
 

 wszystkie zespoły startujące w Grand Prix Suwałk 2015 otrzymają pamiątkowe 

dyplomy. 

 pula nagród pieniężnych 10.000,00 PLN, przy czym jej ostateczna wysokość zostanie 

podana na stronie internetowej organizatora najpóźniej do 2.07.2015 r. 

 

9.  Obsługa sędziowska: 

 zawody prowadzone będą zgodnie z przepisami siatkówki plażowej 2013 – 2016; 

 pełną obsadę sędziowską zapewnia firma SPORT IVENT w porozumieniu  

z Organizatorem Grand Prix Suwałk 2015. 

 

     10. Spawy różne: 

 w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmować będzie 

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem Grand Prix Suwałk 2015; 

 ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 

 

 

 


