
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MIKSTÓW W SIATKÓWCE
PLAŻOWEJ – VOLLEYBALL TATRA CUP 2020

Zakopane, 11 lipca 2020 roku

I. Cel:
 promocja nowych boisk plażowych Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań

Olimpijskich w Zakopanem,
 popularyzacja gry w siatkówkę plażową,
 propagowanie aktywnych i prozdrowotnych form spędzania czasu wolnego,
 popularyzacja sportowej rywalizacji w duchu fair play.

II. Organizator:
 Stowarzyszenie Promocji Sportu, Rekreacji i Aktywności Fizycznej „Flow”.

III. Termin i miejsce:
 11 lipca 2020 r. (sobota), godz. 9.30–22.00 (finały rozgrywane przy sztucznym świetle),
 boiska  plażowe  Centralnego  Ośrodka  Sportu –  Ośrodka  Przygotowań  Olimpijskich  w

Zakopanem przy ul. Bronisława Czecha 1.

IV. Uczestnictwo:
 prawo startu w Turnieju mają drużyny dwuosobowe składające się z kobiety i mężczyzny

(miksty),
 warunkiem uczestnictwa jest mailowe (sport@flowpro.pl) lub telefoniczne (691-782-115)

wysłanie zgłoszenia (wraz z podaniem rozmiaru koszulki/topu) oraz uiszczenie przelewem
opłaty wpisowej w wysokości 50 zł/para na konto:
97 1020 1390 0000 6402 0639 3237 (w tytule wpłaty wpisując: VOLLEYBALL TATRA CUP 
2020 i nazwiska zgłaszanej pary),

 uczestnikami Turnieju mogą być osoby pełnoletnie i niepełnoletnie (te – pod warunkiem
dostarczenia Organizatorowi w formie pisemnej oświadczenia – zgody prawnego opiekuna
na udział w zawodach sportowych osoby niepełnoletniej),

 uczestników Turnieju podczas gier turniejowych i ceremonii zakończenia obowiązują stroje
sportowe dostarczone przez organizatora,

 do Turnieju dopuszcza się maksymalnie 24 zespoły (decyduje kolejność zgłoszeń i  wpłat
wpisowego),

 Organizator przewiduje zapisy na listę rezerwową, w razie wycofanie się którejś z drużyn.

V. Sposób przeprowadzenia Turnieju:
 Organizator  wraz  z  Sędzią  Głównym  Turnieju  przed  jego  rozpoczęciem  przeprowadzi

losowanie,  na  podstawie  którego  drużyny  zostaną  rozdzielone  w  drabince  systemu
brazylijskiego (na 24 zespoły),

 mecze będą odbywały się do jednego wygranego seta (set do 21 punktów z zachowaniem
dwóch  punktów  przewagi),  oprócz  meczów  decydujących  (ćwierćfinałów,  półfinałów  i
meczów o  miejsca  1-4)  –  te  do dwóch wygranych  setów (każdy  set  do  15  punktów  z
zachowaniem dwóch punktów przewagi),

 Organizator zapewnia piłki meczowe,
 Organizator zapewnia pomoc medyczną dostępną podczas trwania turnieju.



VI. Nagrody:
 na zakończenie turnieju, drużyny z miejsc 1-4 zostaną uhonorowane pucharami, medalami

oraz nagrodami finansowymi o łącznej puli  4000 zł (podział puli: 1. miejsce – 1800 zł, 2.
miejsce – 1000 zł, 3. miejsce – 800 zł, 4. miejsce – 400 zł).

VII. Postanowienia końcowe:
 Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie

ponosi  odpowiedzialności  z  tytułu  zagubienia,  uszkodzenia  sprzętu  lub  odzieży  oraz
pozostawienia rzeczy osobistych w miejscach ogólnodostępnych,

 na terenie  boisk  obowiązuje  przestrzeganie  Regulaminu zawodów oraz  całkowity  zakaz
palenia wyrobów tytoniowych,

 wyznaczony  Kapitan  jest  reprezentantem  drużyny  w  rozmowach  z  Sędzią  Głównym  i
Organizatorem,

 Kapitan ma prawo zgłaszania do Organizatora wszelkich naruszeń regulaminu dokonanych
przez innych uczestników Turnieju,

 zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS dot. siatkówki plażowej,
 sprawy sporne, dotyczące części sportowej rozstrzyga Sędzia Główny Turnieju, o sprawach

innych decyduje Organizator,
 Organizator  zastrzega sobie  prawo do zmiany  oraz  ostatecznej  interpretacji  niniejszego

Regulaminu,
 w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu lub Przepisów Gry, Sędzia Główny samodzielnie

lub  wspólnie  z  Organizatorem  ma  prawo  weryfikacji  wyniku  meczu,  dyskwalifikacji
zawodnika lub drużyny z rozgrywek,

 w  sprawach  turnieju  można  kontaktować  się  bezpośrednio  z  przedstawicielem
Organizatora  –  Piotrem  Kapa,  pod  nr  tel.:  691-782-115 lub  pod  adresem  mailowym:
sport@flowpro.pl


