
    

REGULAMIN  

Mistrzostwa Miasta Amatorów w siatkówce plażowej mężczyzn  

  

I. Organizator:   

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.  

II. Termin i miejsce rozgrywek:   

19.06.2021 

3.07.2021 

10.07.2021  

17.07.2021 

Zapisy w godz. 9.30-9.45   

Rozpoczęcie gier godz. 10.00   

Miejsce rozgrywek:   

Boiska do siatkówki plażowej   

Stadion Sportowy „Kuźniczka” ul. Grunwaldzka 71, Kędzierzyn-Koźle.   

III. Cel zawodów:   

a) popularyzacja siatkówki plażowej, jako aktywnej formy spędzenia wolnego czasu,   

b) aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu,   

c) realizacja kalendarza imprez MOSiR.   

IV. Kategorie:   

Turniej odbędzie się w kategorii OPEN Mężczyzn   

V. Uczestnictwo:   

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć Zawodnicy bez względu na wiek.   

2. Niepełnoletni biorący udział w Turnieju mają obowiązek posiadania podpisanego przez opiekuna 

prawnego oświadczenia Organizatora /zał. nr 1 do pobrania na stronie www.mosirkk.pl./.  

3. Wszyscy pełnoletni Zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność co deklarują   

4. Wszyscy Uczestnicy Turnieju są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Turnieju .   

5. Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom Organizatorów  

6. W Turnieju nie mogą brać udział Zawodnicy posiadający aktualną licencję PZPS siatkówki 

plażowej.  

VI. System rozgrywek:  

1. Zawodnicy biorący udział w Turnieju sędziują sobie nawzajem.   

2. System rozgrywania poszczególnych spotkań będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów.   

3. W pierwszym turnieju jeśli zaistnieje potrzeba o rozstawieniu decyduje losowanie.   



4. Przed każdym następnym Turniejem 4 pary z najwyższą liczbą punktów rankingowych zostaną 

rozstawione.  

5. W przypadku równej liczby punktów o rozstawieniu decyduje losowanie.  

6. W przypadku, gdy zespół nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie, po 10 minutach 

oczekiwania spotkanie kończy się walkowerem dla zespołu przeciwnego. Przekładania meczów nie 

przewiduje się.   

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w przypadku zaistnienia 

okoliczności niezależnych od Organizatora (np. zła pogoda).   

8. Zawodnicy za udział w każdym Turnieju otrzymują punkty rankingowe, których suma zadecyduje 

 o miejscu w klasyfikacji końcowej rozgrywek.   

9. Punkty rankingowe przydzielane są Zawodnikom w zależności od miejsca, który dany Zawodnik 

zajął w turnieju, według następującego schematu:   

1 miejsce – 50 pkt.   

2 miejsce – 45 pkt.   

3 miejsce – 40 pkt.   

4 miejsce – 35 pkt.  5/6 miejsce – 20 pkt.   

pozostałe miejsca – 10 pkt.   

  

VII. Zgłoszenia i nagrody 

Zgłoszenia do Turnieju będą przyjmowane:   

a) w dniu rozgrywek od godz. 9.30 do 9.45   

b) email: sport@mosirkk.pl do czwartku przed każdym turniejem  

Trzy pierwsze pary otrzymują statuetki. Podsumowanie punktów nastąpi po rozegraniu ostatniego 

turnieju.   

IX.     Postanowienia końcowe:   

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiłyby 

przeprowadzenie Turnieju.   

2. Zawodnicy biorący udział w Turnieju nie płacą wpisowego.   

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu.   

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Turniejów.   

5. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.   

6. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas obecności na 

boisku i kierowanie się zasadą „Fair Play” w trakcie turnieju.   

  

Organizator  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

           w Kędzierzynie-Koźlu  


