
OTWARTY  TURNIEJ  SIATKÓWKI  PLAŻOWEJ 
0 PUCHAR CHODZIESKICH SPÓŁEK MIEJSKICH 

R E G U L A M I N 
 
 

1. Organizator :  
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży.  
 
2. Termin i Miejsce : 

- 31  sierpnia 2019 r. godz. 10.00 
- boiska do siatkówki plażowej przy pływalni Delfin w Chodzieży 
 
3. Uczestnictwo : 
Prawo do udziału w rozgrywkach  mają zespoły dwu osobowe ( OPEN) kobiet, mężczyzn, lub kobiet i 
mężczyzn - reprezentujące zakłady pracy, szkoły, oraz grupy koleżeńskie bez ograniczeń wiekowych. 
Każdy zawodnik musi ukończyć turniej w tym zespole do którego został zgłoszony.  
 
4. Zgłoszenia : 
Zgłoszenia przyjmowane będą osobiście lub telefonicznie 
( 67 28 20 249) w biurze sportu codziennie w godz. 7.30 – 15.30 
 do dnia 29.08.2019. Osobiście w dniu zawodów  
 do godz. 9.30 –10.00 
 
5. Sposób przeprowadzenia zawodów : 
Obowiązują przepisy Polskiego Związku Plażowej Piłki Siatkowej. 
 
Turniej rozegrany zostanie systemem każdy z każdym lub w grupach, w zależności od liczby zgłoszonych 
drużyn. 
 
Mecze będą się odbywały do 2 wygranych setów, każdy set do 21 pkt (pod warunkiem uzyskania 
dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), a w przypadku remisu 1:1 rozegrany zostanie tie-break 
do 15 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów). 
 
O zajętym miejscu decydują:  
- ilość zdobytych punktów ( wygrana- 3 pkt,  przegrana- 0 pkt, tie-break- odpowiednio 2 lub1 pkt ) 
- przy równej ilości punktów decyduje: różnica setów – większa ilość wygranych setów, 
- przy jednakowej różnicy setów – wynik bezpośredniego spotkania 
  
9. Nagrody : 
Dla  najlepszych zespołów turnieju organizatorzy przewidzieli puchary fundowane przez prezesów 
chodzieskich spółek, oraz upominki . 
 
10. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny turnieju i organizator. 
 
11. Uwagi Końcowe : 
Zespoły same ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków za które organizator nie ponosi 
odpowiedzialności. 
Wyniki i zdjęcia z zawodów opublikowane będą w prasie i na stronach internetowych. 


