
REGULAMIN 
ROZGRYWEK SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

WAKACJE 2019 
 

I. Cel: 

1. Popularyzacja siatkówki plażowej. 
2. Integracja społeczności lokalnej. 
3. Organizacja czasu wolnego. 

II. Organizator: 

OSiR „Wyspiarz” Świnoujście. 

III. Termin: 

07.07.2019 r. – 01.09.2019 r. 

IV. Miejsce: 

Plaża, boiska do siatkówki przy Centrum Koordynacyjnym (wejścia od ul. 
Powstańców Śląskich lub Trentowskiego). 

V. Uczestnictwo: 

1. W rozgrywkach mogą brać udział kobiety oraz mężczyźni bez względu na wiek 
oraz miejsce zamieszkania. 

2. W kategoriach wiekowych obowiązuje dolna granica wieku według rocznika. 
3. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność, po podpisaniu 

oświadczenia o stanie zdrowia (druk oświadczenia do pobrania na stronie 
internetowej OSiR www.osir.swinoujscie.pl lub bezpośrednio u organizatora w 
miejscu zawodów). 

4. Udział w turnieju wymaga zaakceptowania wymogów zgodnych z RODO (druk 
oświadczenia do pobrania na stronie internetowej OSiR 
www.osir.swinoujscie.pl lub bezpośrednio u organizatora w miejscu 
zawodów). 

5. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego 
(druk oświadczenia do pobrania na stronie internetowej OSiR 
www.osir.swinoujscie.pl lub bezpośrednio u organizatora w miejscu 
zawodów). 

6. Udział w rozgrywkach jest bezpłatny. 

VI. Kategorie oraz terminarz rozgrywek: 

1. Niedziela 07.07.2019 r. 
godz. 11:00 

a) „dwójki” OPEN (zespoły dwuosobowe) 
godz. 15:30 

b) „trójki” RODZINNE (w składzie minimum 1 kobieta) 
2. Niedziela 14.07.2019 r. 

godz. 11:00 
a) „dwójki” OPEN (zespoły dwuosobowe) 

godz. 15:30 
b) „trójki” RODZINNE (w składzie minimum 1 kobieta) 

 



3. Sobota 27.07.2019 r. 
godz. 16:00 

a) „trójki” OLD BOYS 35+ (wiek każdego zawodnika w zespole 
minimum 35 lat) 

b) „dwójki” MIXT (kobieta + mężczyzna) 
4. Niedziela 28.07.2019 r. 

godz. 11:00 
c) „dwójki” OPEN (zespoły dwuosobowe) 

godz. 15:30 
d) „trójki” RODZINNE (w składzie minimum 1 kobieta) 

5. Niedziela 11.08.2019 r. 
godz. 11:00 

a) „dwójki” OPEN (zespoły dwuosobowe) 
godz. 15:30 

b) „trójki” RODZINNE (w składzie minimum 1 kobieta) 
6. Sobota 24.08.2019 r. 

godz. 16:00 
a) „trójki” OLD BOYS 35+ (wiek każdego zawodnika w zespole 

minimum 35 lat) 
b) „dwójki” MIXT (kobieta + mężczyzna) 

7. Niedziela 25.08.2019 r. 
godz. 11:00 

c) „dwójki” OPEN (zespoły dwuosobowe) 
godz. 15:30 

d) „trójki” RODZINNE (w składzie minimum 1 kobieta) 
8. Niedziela 01.09.2019r. 

godz. 11:00 
a) „dwójki” OPEN (zespoły dwuosobowe) 

godz. 15:30 
b) „trójki” RODZINNE (w składzie minimum 1 kobieta) 

VII. System rozgrywek: 

1. Rozgrywki dzielą się na turnieje eliminacyjne oraz turnieje finałowe: 
a) turnieje eliminacyjne 07.07.2019 r.  – 11.08.2019 r. 
b) turnieje finałowe 24-25.08.2019 r. 

2. Warunkiem udziału w turnieju finałowym jest udział w przynajmniej jednym 
turnieju eliminacyjnym. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania tzw. 
„dzikiej karty” (możliwość udziału zespołu w turnieju finałowym bez 
uprzedniego udziału w turnieju eliminacyjnym). 

3. System rozgrywek w poszczególnych turniejach uzależniony jest od ilości 
zgłoszeń w danej kategorii i zostanie podany przed losowaniem. 

4. Warunkiem rozegrania danej kategorii jest udział minimum 4 zespołów. 
5. Zawody rozgrywane są w/d aktualnie obowiązujących przepisów Polskiego 

Związku Piłki Siatkowej. 

VIII. Zgłoszenia do turnieju oraz losowanie: 

1. Na plaży 30 minut przed rozpoczęciem rozgrywek. 
2. Mailowo: l.witkowski@osir.swinoujscie.pl. 



3. Losowanie odbędzie się po zakończeniu zapisów oraz ustaleniu systemu 
rozgrywek przed rozpoczęciem zawodów. 

IX. Nagrody ufundowane przez Organizatora: 

1. Turnieje eliminacyjne: 
1)  „trójki” OLD BOYS 35+ 

a) I miejsce Trofeum Sportowe 
b) II miejsce Dyplomy 
c) III miejsce Dyplomy 

2)  „dwójki” MIXT 
a) I miejsce Trofeum Sportowe 
b) II miejsce Dyplomy 
c) III miejsce Dyplomy 

3)  „dwójki” OPEN 
a) I miejsce Trofeum Sportowe 
b) II miejsce Dyplomy 
c) III miejsce Dyplomy 

4)  „trójki” RODZINNE 
a) I miejsce Trofeum Sportowe 
b) II miejsce Dyplomy 
c) III miejsce Dyplomy 

2. Turnieje finałowe 
1) „trójki” OLD BOYS 35+ 

a) I miejsce Trofeum Sportowe + Nagrody Rzeczowe 
b) II miejsce Trofeum Sportowe 
c) III miejsce Trofeum Sportowe 

2)  „dwójki” MIXT 
a) I miejsce Trofeum Sportowe + Nagrody Rzeczowe 
b) II miejsce Trofeum Sportowe 
c) III miejsce Trofeum Sportowe 

3)  „dwójki” OPEN 
a) I miejsce Trofeum Sportowe + Nagrody Rzeczowe 
b) II miejsce Trofeum Sportowe + Nagrody Rzeczowe 
c) III miejsce Trofeum Sportowe + Nagrody Rzeczowe 

4)  „trójki” RODZINNE 
a) I miejsce Trofeum Sportowe + Nagrody Rzeczowe 
b) II miejsce Trofeum Sportowe 
c) III miejsce Trofeum Sportowe 

 

X. Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 
3. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.  
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki 

podczas rozgrywek. 

 


