
        

   

 

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ  

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK  

 

 

REGULAMIN TURNIEJU 

 

1. Cel: 

 popularyzacja siatkówki plażowej wśród mieszkańców Miasta Suwałk i regionu, 

 promowanie aktywnego wypoczynku, 

 promocja marki „Pogodne Suwałki”. 

2. Organizator: 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach  

3. Termin i miejsce: 

 27 sierpnia 2017 r. /niedziela/. Rozpoczęcie turnieju: godzina 10:00 

 kompleks boisk do siatkówki plażowej, położonych przy Zalewie Arkadia  

w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2. 

4. Uczestnictwo: 

 turniej rozgrywany jest w kategorii MĘŻCZYZN I KOBIET, 

 drużyna składa się z 2 – osobowego zespołu, 

 ilość drużyn ograniczona jest do 16 zespołów, a o udziale w rozgrywkach 

decyduje kolejność zgłoszeń, 

 każdy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w turnieju siatkówki plażowej 

musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału  

w tym turnieju lub złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do 

udziału w turnieju,  

 w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o zdolności do udziału  

w turnieju musi złożyć przedstawiciel ustawowy. 

 

5. Zapisy: 



        

   

 zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową, do środy - 25 sierpnia, do godz. 15:00 

na adres rafal.olszewski@osir.suwalki.pl. W zgłoszeniu należy zamieścić 

następujące informacje: nazwa drużyny, imiona i nazwiska zawodników oraz 

numer kontaktowy do kapitana zespołu, 

 w przypadku wolnych miejsc, zapisy będą prowadzone w dniu 27 sierpnia  

(w dniu zawodów w godzinach 08:00 – 09:00).   

6. Sprawy finansowe: 

 warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dokonanie w dniu 27 sierpnia 2017 r. 

opłaty startowej w wysokości 30,00 zł/para, która w całości zostanie 

przeznaczona na zorganizowanie strefy odżywiania i nawadniania dla 

zawodników 

 para zawodników (zespół) muszą występować w strojach tego samego koloru  

i kroju. W przypadku niezgodności strojów sportowych z regulaminem, zespół 

może zostać nie dopuszczony przez Organizatora do rozgrywek. 

7. System rozgrywek: 

 system rozgrywania turnieju ustalony zostanie po zakończeniu zapisów, 

uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn (przewidywany system brazylijski), 

 zawody prowadzone będą zgodnie z przepisami siatkówki plażowej, 

 mecze odbywać się będą równolegle na 3 boiskach. 

8. Nagrody: 

 za zajęcie miejsc I – III w turnieju zespoły otrzymują pamiątkowe puchary; 

 za zajęcie miejsc I – IV w turnieju zespoły otrzymują nagrody pieniężne,  

w następujących wysokościach: 

KATEGORIA MĘŻCZYZN: 

I miejsce – 1.300 zł 

II miejsce – 1.000 zł  

III miejsce –    800 zł 

IV miejsce –    400 zł 
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KATEGORIA KOBIET: 

I miejsce – 1.000 zł 

II miejsce –    700 zł  

III miejsce –    500 zł 

IV miejsce –    300 zł 

 

Nagrody finansowe zostaną wypłacone przelewem w ciągu 7 dni od zakończenia 

turnieju, po uprzednim złożeniu oświadczenia do celów podatkowych.  

 

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. 

Osoba do kontaktu: Rafał Olszewski (e-mail: rafal.olszewski@osir.suwalki.pl,  

tel. 87 566 32 81. 

 


