
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie

zaprasza na

Turniej Siatkówki Plażowej

dla najmłodszych „Konkurs rzeźb z piasku”

 „Finał wakacji na piasku 2015”

Impreza odbędzie się w dniu  22 sierpień 2015 (sobota) o godz. 10:30 na boisko do piłki plażowej
Strzelnica Solarnia 

 godz. 10:30 - rozpoczęcie rozgrywek 

Zapisy internetowe   dkdziergowice @o2.pl. do dnia 21 sierpnia 2013.

Regulamin   II   Turnieju Siatkówki Plażowej   

„Finał wakacji na piasku 2015” 

I.  ORGANIZATOR   Gminne  Centrum  Kultury  i  Rekreacji,  ul.  Kościelna  2,  47-240  Bierawa
tel.774830444 lub 774872192e-mail: dkdziergowice @o2.pl.

CELE
• Popularyzacja siatkówki plażowej w regionie. 
•  Propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia. 
•  Kształtowanie cech sportowej rywalizacji. 
•  Zagospodarowanie czasu wolnego.

 TERMIN I MIEJSCE 
•  22 sierpień 2015 (sobota) o godz. 10:30 
• Boisko do piłki Plażowej Strzelnica Solarnia Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 

 ul. Leśna , Solarnia

 ZASADY UCZESTNICTWA 
•  W turnieju siatkówki plażowej „Finał wakacji na piasku 2015”  mogą startować wszyscy

chętni,  którzy:  -  ukończyli  18  rok  życia  najpóźniej  w  dniu  rozpoczęcia  turnieju,  -  nie
ukończyli  18  roku  życia,  po  przedstawieniu  pisemnej  zgody  rodziców  lub  opiekunów
prawnych  zawodnika  na  udział  w  turnieju,  wzór  do  pobrania  na
stronie:www.gckirbierawa.pl   dkdziergowice1.manifo.com oraz facebooko. 

• Turniej  jest turniejem rekreacyjnym i mogą w nim uczestniczyć drużyny bez określania
kategorii  wiekowych oraz mieszane.  W Turnieju „Finał  wakacji  na piasku 2015” mogą
wziąć drużyny, które zapisały się wysyłając emaila na adres dkdziergowice @o2.pl. do dnia
21 sierpnia  2013 godzina 12.00. Email powinien zawierać następujące informacje: nazwa
drużyny, imiona i  nazwiska zawodników, miejscowość zamieszkania zawodników,  oraz
telefon  kontaktowy.  Organizator  zobowiązuje  się  przesłać  informację  zwrotną
potwierdzającą udział drużyny w Turnieju. 

• Organizator nie ubezpiecza zawodników, decyzja o ubezpieczeniu w gestii zawodnika. 
•  Zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do udziału w rozgrywkach. 
•  Udział  w  zawodach  zawodnicy  potwierdzają  podpisem  pod  oświadczeniem  oraz

http://www.gckirbierawa.pl/


regulaminem rozgrywek. 

 PROGRAM ZAWODÓW: 
•  Godzina 10:30 - Otwarcie turnieju, rozpoczęcie gier 
• 12.00 konkurs rzeźb i budowli w piasku dla najmłodszych 

 REGULAMIN ROZGRYWEK „Finał wakacji na piasku 2015” 
•  Drużyna składa się z dwóch osób: 2 kobiet lub 2 mężczyzn lub mieszane. 
• System rozgrywek ustala organizator w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
•  W przypadku zgłoszenia się mniej niż TRZECH drużyn  zawody zostaną odwołane.
• W turnieju  udział może wziąć maksymalnie 15 zespołów. O udziale w turnieju w przypadku

zgłoszenia się większej ilości zespołów decydować będzie kolejność zgłoszeń 
•  Przed meczem para ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku.  Każdy zespół ma

prawo do jednej przerwy na odpoczynek w każdym secie. 
•  Turniej  rozgrywany  będzie  zgodnie  z  polską  wersją  „Oficjalnych  Przepisów  Gry  w

Siatkówkę  Plażową  2003-2004”,  wydanymi  przez  PZPS  zgodną  z  międzynarodowymi
przepisami gry w siatkówkę plażową FIVB. 

•  Turniej rozegrany zostanie przy zastosowaniu systemu brazylijskiego. W ramach każdego
meczu  turnieju  rozegrany  zostanie  1  set  do  15  punktów.  Zespół,  który  jako  pierwszy
zdobędzie 15 punktów zostaje zwycięzcą meczu. W przypadku wyniki 14:14 wygrywa ten
zespół, który jako pierwszy zdobędzie dwa punkty przewagi. 

 NAGRODY 
•  Trzy najlepsze pary w każdej z kategorii otrzymują medale oraz talony na zakupy w sklepie

sportowym COLO Józefa Bema 15, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 200 zł 100 zł 50 zł . 
•  Wszystkie pary w każdej kategorii zostaną nagrodzone pamiątkowymi medalami za udział.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
• Organizator zapewnia obsługę sędziowską 
• Zawodnicy nie otrzymują zwrotu kosztów za dojazd na miejsce zawodów. 
•  Zawody rozgrywane są bez pobierania opłat za wpisowe
• W  przypadku  bardzo  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  zawody  zostaną

przełożone, a nowy termin zostanie podany w przeciągu 5 dni od 22 sierpnia 2015 na stronie
www.gckirbierawa.pl   dkdziergowice1.manifo.com oraz facebook

• Każdy zawodnik  jest  zobowiązany do zapoznania  się  z  regulaminem i  złożenia  w dniu
zawodów  podpisanego  oświadczenia  o  braku  przeciwwskazań  do  wzięcia  udziału  w
zawodach 

• Zawodnik  uczestniczący w turnieju  wyraża  zgodę  na  wykorzystanie  jego wizerunku  do
działań promocyjnych i reklamowych rozgrywek. 

•  Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada. 

http://www.gckirbierawa.pl/

