
REGULAMIN  GP  SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

KOBIET I MĘŻCZYZN 

PNIEWY - ŁAZIENKI UL. JEZIORNA 

 

1. Cel zawodów: 

- zachęcenie do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych 

w celu regeneracji organizmu 

- popularyzacja mody na czynny wypoczynek 

2. Organizator zawodów  - OSiR Pniewy  

3. Terminy zawodów:   I  GP  23.07.2016r. (sobota), godz. 15.00                              

                                   II GP  30.07.2016r. (sobota), godz. 15.00       

                                 III GP    7.08.2016r. (niedziela), godz. 15.00 

                                 IV GP  13.08.2016r. (sobota), godz. 15.00                                                                                 

4. Miejsce zawodów: boiska siatkówki plażowej, Pniewy - Łazienki, ul. Jeziorna 

5. Uczestnictwo: 

a)   osoby pełnoletnie  

b)   od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnego   

      opiekuna  

6. System rozgrywek 

- 6 drużyn i mniej: każdy z każdym 

7 drużyn i więcej: system brazylijski  

7. Punktacja w turniejach GP 

1m.        -  10 pkt. 

2m.        -    8 pkt. 

3m.        -    7 pkt. 

4m.        -    6 pkt. 

5-6m.     -    5 pkt. 

7-8m.     -    4 pkt. 

9-12m.   -    3 pkt.   

13-16m.  -   2 pkt. 

17 i niżej -  1 pkt.    

8. Zgłoszenia: 

- przed  rozpoczęciem turnieju do godz.14.30   

9. Nagrody i wyróżnienia: 

- I - III GP:  medale dla 3 najlepszych drużyn  

- IVGP: medale i nagrody dla  3 najlepszych drużyn w cyklu GP 

10. Postanowienia końcowe: 

- zawody rozgrywane są zgodnie z polską wersją Oficjalnych Przepisów Gry w 

Siatkówkę Plażową, wydanymi przez PZPS 

- każdy uczestnik GP zobowiązany jest do gry według zasad Fair-Play 

- organizator ma prawo zawiesić zawodnika bądź drużynę w przypadku nagannego 

zachowania 

 -    organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe mogące mieć miejsce 

w trakcie przed i po turnieju 

- wszyscy uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków 

 -   organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian 

 

 

 

 

 



  

Zgoda rodziców / prawnych  opiekunów 

 
Wyrażam zgodę na udział córki / syna  ................................................................ 

w Turniejach  Siatkówki Plażowej: 

                                                  Pniewy - Łazienki  
 I  GP  – 23.07.2016 godz.15.00 

II  GP – 30.07.2016 godz.15.00 

                                                 III GP  –  7.08.2016 godz.15.00 

                                                 IV GP –  13.08.2016 godz.15.00  

 

Oświadczamy, że córka / syn nie posiada  przeciwwskazań zdrowotnych do brania 

udziału w zawodach sportowo-rekreacyjnych. 

Znane nam są postanowienia regulaminu turnieju i konsekwencje z tym związane. 

Przyjmujemy do wiadomości, że organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, pozostawiając tę kwestię we własnym  zakresie uczestników; nie 

ponosi tym samym odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas turnieju. 

 Wyrażamy zgodę na przetwarzanie  danych osobowych córki/syna  w zakresie publikacji 

swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w mediach elektronicznych i papierowych. 

Wyżej przedstawione dane przyjmujemy do wiadomości i potwierdzamy własnoręcznym 

podpisem. 
 

 

 

.................................................. 

 / podpis / 

 

 

 


