TURNIEJ PIŁKI PLAŻOWEJ – Regulamin
1. Organizator – Stowarzyszenie STEK Wspólna Przyszłość
2. Czas i miejsce – Gminne Obiekty Sportowe w Choczewie ul. Kusocińskiego w dniu 19.07.2014 ( sobota ) od
godziny 10.00
3. Uczestnictwo – Turniej ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni, którzy ukończyli 18
lat ( dokumenty tożsamości do wglądu ). Organizatorzy nie przewidują podziału na płeć ani na kategorie
wiekowe np. żona może zagrać z mężem lub znajoma ze znajomą itp.
5. Ubezpieczenie – Organizator nie zapewnia ubezpieczenia i startujący ponoszą odpowiedzialność za urazy
powstałe podczas turnieju.
6. Sposób przeprowadzenia - Rozgrywki będą przeprowadzone zgodnie z poniższym regulaminem. W
zależności od zgłoszonych uczestników turniej odbędzie się systemem pucharowym, grupowym,
"brazylijskim". Może zostać zwiększona ilość setów, oraz punktów rozgrywanych w poszczególnych setach.
7. Zapisy – Chętni mogą się zapisywać na godzinę przed rozpoczęciem turnieju. Karty zgłoszeniowe można
pobrać ze strony internetowej Organizatora http://stek-choczewo.org.pl lub bezpośrednio przed
rozpoczęciem turnieju.
Istnieje możliwość wcześniejszego zapisu. Kontakt Sylweriusz Goyke tel: 694 920 616
8. Wpisowe – Organizator nie przewiduje wpisowego
9. Wybrane przepisy gry w piłkę siatkową plażową dotyczące turnieju:
- boisko do gry stanowi prostokąt o wymiarach 16x8m
- zespół składa się z dwóch zawodników
- zawodnicy grają na boisku piaskowym bez obuwia
- mecz trwa 1 set do 15 punktów; po każdych 7-iu zdobytych punktach (punkty zdobyte przez jeden zespół lub
suma punktów zdobytych przez dwa zespoły) następuje zmiana stron boiska. Mecz finałowy będzie trwał do 2
wygranych setów.
- drużynie przysługują 3 odbicia z zaliczeniem bloku jako odbicia 1 ( inaczej niż w siatkówce halowej ), przy
czym zawodnik blokujący może ponownie odbić piłkę ( nawet palcami )
INNE REGUŁY GRY W PIŁKĘ SIATKOWĄ PLAŻOWĄ BĘDĄ OBJAŚNIANE ZAWODNIKOM PODCZAS TURNIEJU –
DECYDUJĄCY GŁOS MA SĘDZIA BOISKOWY – W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH SPORNYCH OSTATECZNĄ
DECYZJĘ PODEJMIE KIEROWNIK ZAWODÓW.
10. Sędziowie - Sędziów do sędziowania w Turnieju wyznacza organizator.
11. Nagrody - Puchary, medale oraz nagroda główna – Jest to 1 000zł !!!
12. Liczba uczestników – Organizatorzy nie przewidują limitu zgłoszonych drużyn. W przypadku gdy do
turnieju zgłosi się mniej niż 10 drużyn nagroda główna zostanie zmniejszona o 50%.
13. Postanowienia końcowe - Zaleca się zawodnikom posiadanie okularów p. słonecznych i nakrycia głowy.
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

