
        

   

 

POGODNE SUWAŁKI CUP 2016   

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ  

 

 

REGULAMIN  

 

1. Cel: 

 popularyzacja siatkówki plażowej wśród mieszkańców Miasta Suwałk i regionu, 

 promowanie aktywnego wypoczynku. 

2. Organizator: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 

3. Termin: 

6 sierpnia 2016 r. (sobota) 

4. Miejsce: 

Suwałki Beach Arena – wielofunkcyjne boisko do sportów plażowych, położone na 

terenach rekreacyjnych Zalewu Arkadia w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego 2). 

5. Uczestnictwo: 

 turniej rozgrywany jest w kategorii MĘŻCZYZN, 

 w rozgrywkach rywalizują 2 – osobowe zespoły męskie, które zgłoszą się  

w wyznaczonym miejscu i czasie by dokonać zapisu do turnieju, 

 zgłoszeń należy dokonywać osobiście w dniu zawodów do godz. 10 00, rozgrywki 

godz. 10 30 

 lub telefonicznie, nie później niż do godz. 15 00 dnia poprzedzającego imprezę,  

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

698 222 644 – Aleksander  Dziedzia – sędzia zawodów 

 ilość drużyn ograniczona jest do 24 zespołów, a o udziale w rozgrywkach decyduje 

kolejność zgłoszeń, 

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

rozgrywania) opłaty startowej u organizatora w wysokości 50,00 zł /para, 



        

   

 zaleca się aby zawodnicy posiadali strój sportowy przewidziany w przepisach 

siatkówki plażowej. 

6. System rozgrywek: 

 system rozgrywania turnieju ustalony zostanie po zakończeniu zapisów, 

uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn (przewidywany system 

brazylijski). 

7. Nagrody: 

za zajęcie miejsc I – IV w turnieju POGODNE SUWAŁKI CUP zespoły otrzymują 

puchary oraz nagrody pieniężne, w następujących wysokościach: 

I miejsce  w kategorii mężczyzn – 2000 zł 

II miejsce w kategorii mężczyzn – 1400 zł  

III miejsce w kategorii mężczyzn – 800 zł 

wszystkie zespoły startujące w turnieju POGODNE SUWAŁKI CUP otrzymają 

pamiątkowe dyplomy. 

8. Obsługa sędziowska: 

 zawody prowadzone będą zgodnie z przepisami siatkówki plażowej,  

 pełną obsadę sędziowską zapewnia firma SPORT IVENT w porozumieniu                        

z  organizatorem turnieju POGODNE SUWAŁKI CUP. 

9.   Postanowienia końcowe: 

 zawodnicy uczestniczący w turnieju, biorą w nim udział na własną 

odpowiedzialność,  

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i wypadki, 

 koszt indywidualnego ubezpieczenia od NNW leży w gestii uczestniczących  

w zawodach zawodników, 

 obiekt posiada ubezpieczenie OC, 

 osoby niepełnoletnie mogą brać udział w turnieju po przedłożeniu organizatorowi 

turnieju  pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, 

 zawody rozgrywane będą piłkami MIKASA VLS 300, 

 organizatorzy zawodów nie zapewniają piłek na rozgrzewkę, 

 zespołom przysługuje 5 - minutowa rozgrzewka na boisku przed rozpoczęciem 

meczu,  



        

   

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 

rozgrywek sportowych,  

 organizator zapewnia opiekę medyczną, 

 w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmować będzie 

komisja sędziowska w porozumieniu z organizatorem turnieju, 

 ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 


