
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU W SIATKÓWCE 
PLAŻOWEJ „VOLLEYBALL TATRA CUP 2022”

I. Cele:
• propagowanie aktywnych i prozdrowotnych form spędzania czasu wolnego,
• popularyzacja gry w siatkówkę plażową,
• integracja środowiska sportowego i osób zainteresowanych aktywnością fizyczną,
• popularyzacja sportowej rywalizacji w duchu fair play,
• promocja nowoczesnej  infrastruktury sportowej  – boisk plażowych Centralnego Ośrodka 

Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem.

II. Organizator:
• Stowarzyszenie Promocji Sportu, Rekreacji i Aktywności Fizycznej „Flow” przy współpracy z 

partnerami wydarzenia,
• Turniej dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

III. Termin i miejsce:
• 6 sierpnia 2022 r. (sobota), godz. 11:00-21:00 (mecze finałowe rozgrywane przy sztucznym 

oświetleniu),
• boiska  plażowe  Centralnego  Ośrodka  Sportu –  Ośrodka  Przygotowań  Olimpijskich  w 

Zakopanem przy ul. Bronisława Czecha 1.

IV. Uczestnictwo:
• prawo startu w Turnieju mają drużyny dwuosobowe – zarówno w kategorii kobiet open, jak 

i mężczyzn open,
• w  Turnieju  mogą  wziąć  udział  wyłącznie  zawodniczki/zawodnicy  o  statusie  amatora 

(dopuszczona „stara” III liga mężczyzn oraz II liga kobiet),
• wpisowe do Turnieju wynosi 40 złotych od pary (opłata dokonana musi zostać najpóźniej do 

2  sierpnia  br.)  na  numer konta  Stowarzyszenia  Promocji  Sportu,  Rekreacji  i  Aktywności 
Fizycznej „Flow”:  97 1020 1390 0000 6402 0639 3237,

• kwota wpisowego obejmuje obiad dla uczestników Turnieju,
• warunkiem uczestnictwa jest mailowe zgłoszenie chęci udziału poprzez podanie imienia i 

nazwiska obu zawodniczek/zawodników z danej pary (e-mail: sport@flowpro.pl),
• 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),

• Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wcześniejszego  zamknięcia  zapisów po  uzyskaniu 
odpowiedniej liczby drużyn w kategoriach.

V. Zasady:
• system rozgrywek (grupowy lub brazylijski) oraz ilość punktów rozgrywanych w secie (do 15 

lub 21) zależne będą od ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach,
• Organizator wraz z Sędzią Głównym Turnieju przed rozpoczęciem przeprowadzi losowanie 

kolejności rozgrywanych meczów,
• Organizator zapewnia piłki meczowe,
• Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas trwania Turnieju.
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VI. Nagrody:
• uczestnicy otrzymają upominki  rzeczowe oraz puchary za miejsca 1-4. w poszczególnych 

kategoriach.

VII. Postanowienia końcowe:
• na terenie boisk obowiązuje przestrzeganie Regulaminu,
• 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  dotyczącymi  siatkówki 

plażowej,
• sprawy sporne w 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 ma prawo 

weryfikacji wyniku meczu,
• w sprawach dotyczących Turnieju można kontaktować się bezpośrednio z Organizatorem – 

sport@flowpro.pl lub https://www.facebook.com/flowproteam.
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