REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ –
DRUŻYN KOBIET I DRUŻYN MĘŻCZYZN

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Cele turnieju siatkówki plażowej:
 propagowanie siatkówki plażowej jako aktywnego spędzania wolnego czasu,
 stworzenie uczestnikom turnieju warunków do współzawodnictwa i rywalizacji zgodnie z ideą
fair play.
2. Organizator:
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" w Poznaniu:
o Dom Kultury „Polan Sto”,
o Dom Kultury „Jubilat”,
o Placówki Kulturalne „Na Rusa”,
o Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia;
 Stowarzyszenie Ratajskie Centrum Kultury.
3. Turniej siatkówki plażowej odbędzie się: 6 września 2020 r. na boiskach siatkówki plażowej na osiedlu
Tysiąclecia w Poznaniu. Zawody rozpoczną się o godzinie 10:00, rejestracja zawodników trwać będzie
od godziny 09:00. Opłata startowa to 30 zł od drużyny - płatna w dniu rozrywek po stawieniu się drużyny
na miejscu, zmierzeniu temperatury i podpisaniu oświadczenia COVID-19 i oświadczenia RODO.
Zgłoszenia można dokonywać do 28.08.2020 r. mailowo na adres: polansto@gmail.com lub telefonicznie
pod numerem: 727 923 951. O godzinie 9:45 nastąpi losowanie par.
4. Warunki uczestnictwa:
 ukończony 18 rok życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnieju,
 obowiązuje limit zgłoszeń - maksymalnie 12 drużyn damskich i 12 drużyn męskich,
 decyduje kolejność zgłoszeń,
 w trakcie zgłaszania drużyn do zawodów prosimy podać następujące dane:
 imię i nazwisko zawodników drużyny,
 nazwę drużyny,
 telefon kontaktowy,
 przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju i o zapoznaniu się z zasadami
bezpieczeństwa obowiązującymi podczas całego turnieju (COVID-19) oraz oświadczenia RODO.
 organizator może nie dopuścić zawodnika do wzięcia udziału w turnieju w przypadku
podwyższonej temperatury ciała - powyżej 37,5 stopni Celsjusza.
5. Zawodnicy uczestniczą w turnieju na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie,
a za ewentualne wypadki organizator nie ponosi odpowiedzialności.
POSTANOWIENIA REGULAMINOWE
1. Zawody siatkówki plażowej rozgrywane są zgodnie z oficjalnymi Przepisami Gry w Siatkówkę Plażową
FIVB.

2.
3.
4.
5.

System rozgrywania turnieju zostanie ustalony w zależności od zgłoszonej liczby drużyn przed turniejem.
(5 drużyn i mniej: każdy z każdym, 6 drużyn: 2 grupy po 3 zespoły, 7 drużyn i więcej: system brazylijski).
W przypadku dużej liczby zgłoszeń turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym. W meczach
grupowych rozgrywany będzie jeden set do 21 punktów (ze zmianą stron boiska po zdobyciu 7 punktów),
z zachowaniem zasady 2 punktów przewagi. Mecze w fazie pucharowej rozgrywane będą do dwóch
wygranych setów do 15 punktów (w razie konieczności, trzeci set także do 15 punktów, zmiany stron
boiska po zdobyciu 7 punktów), z zachowaniem zasady 2 punktów przewagi. W przypadku "systemu
brazylijskiego" rozgrywany będzie jeden set do 21 punktów. Zasady zdobywania punktów, są takie same
jak w oficjalnych przepisach PZPS.
Każdy zespół ma prawo do jednej przerwy na odpoczynek w każdym secie.
Po każdych 7 zdobytych punktach (punkty zdobyte przez jeden zespół lub suma punktów zdobytych przez
dwa zespoły) następuje zmiana stron boiska.
Boisko do gry stanowi prostokąt o wymiarach 16x8m.
Organizator zapewnia wykwalifikowanych sędziów.
NAGRODY

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają pamiątkowe medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji oraz do wprowadzania zmian do
niniejszego Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki podczas rozgrywek.
3. W sprawach spornych nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.
4. Organizator zapewnia wodę dla uczestników turnieju.
5. W związku z zagrożeniem zarażenia się wirusem SARS-COV-2 zawodnicy biorący udział w turnieju
oświadczają, iż posiadają wiedzę na temat możliwego zagrożenia oraz, że podczas przebywania na
obiekcie sportowym, będą przestrzegać wszystkich środków bezpieczeństwa oraz krajowych zaleceń
zapisanych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus.
6. Organizator udostępnia płyny do dezynfekcji rąk przez cały okres trwania turnieju.

ORGANIZATOR
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" w Poznaniu:
- Dom Kultury „Polan Sto”,
- Dom Kultury „Jubilat”,
- Placówki Kulturalne „Na Rusa”,
- Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia
oraz
Stowarzyszenia Ratajskie Centrum Kultury.

