
REGULAMIN
TURNIEJU W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

O PUCHAR WÓJTA GMINY

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

& 1.

Cele

1.  Upowszechnianie piłki siatkowej w Gminie Krościenko nad Dunajcem.

2.  Stworzenie warunków do czynnego uprawiania sportu.

& 2.

Organizator

1. Organizatorem Turnieju w piłce siatkowej jest Wójt Gminy Krościenko nad
Dunajcem.

2. Współorganizatorem imprezy jest Gminne Centrum Kultury oraz Drużyna
siatkarska D&D Alko Pasja

& 3.

Termin zawodów

16 lipca  2022 r.

& 4.

Miejsce zawodów

Boisko sportowe do  siatkówki plażowej w Krościenku n/D (obok mostu)

& 5.

Uczestnictwo



1. W Turnieju startują wyłącznie drużyny amatorskie.
2. Każda drużyna musi mieć kapitana, który odpowiada za zawodników podczas

zawodów, oraz reprezentuje drużynę w rozmowach z sędzią i organizatorem
zawodów.

3. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność oraz ubezpiecza się we
własnym zakresie.

4. Maksymalna ilość drużyn biorących udział w Turnieju to 8 drużyn , liczy się
kolejność zgłoszeń.
Po 4 drużyny w każdej grupie.

5. System rozgrywek zostanie przyjęty po zamknięciu zgłoszeń oraz przedstawiony
podczas odprawy, w dniu rozpoczęcia Turnieju. Odprawa o godz.8.30.

6. Turniej zostanie przeprowadzony w oparciu o oficjalne przepisy PZPS.
7. W turnieju mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

& 6.
Program zawodów

1. Odprawa o godz. 8.30.
2. Otwarcie zawodów o godz. 9.00.
3. Rozgrywanie spotkań.
4. W czasie trwania Turnieju dla uczestników organizator zapewnia posiłek i napoje.
5. Po zakończeniu rozgrywek wręczenie pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych

uczestniczącym w turnieju zespołom.

& 7.
Zasady finansowania

1. Nie ma oplaty startowej
2. Koszty organizacji zawodów ponosi Organizator i współorganizatorzy ze środków

własnych i pozyskanych od sponsorów.
3. Koszty transportu uczestników ponoszą zainteresowane zespoły.

& 8.
Nagrody

1. Za miejsca od I do III przyznawane będą puchary i nagrody.



2. Za miejsca od I do VIII będą przyznawane dyplomy.

& 9.
Sprawy końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej
interpretacji Regulaminu.

2. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.
3. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.
4. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w

zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w rozgrywkach
zawodników.

5. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione Organizator nie odpowiada.


