
      REGULAMIN  TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ  
 o Puchar Wójta Gminy Brzeziny 

 
 

 
 

1.Organizatorem turnieju jest: Brzezińskie Centrum Kultury i Biblioteka 
2. Turniej odbędzie się:  

w sobotę (18.06.2022 r.)  na boisku do piłki plażowej w GOSIR Brzeziny – 
początek godz. 15.00  

3. Warunki uczestnictwa: 
A. do turnieju mogą zgłaszać drużyny, składające się z pracowników Urzędów Gmin, 

straży, instytucji, sołectw, radnych, młodzieży (grupy nieformalne) 
B. drużyna składa się z 5 zawodników (drużyny mogą być mieszane) 
C. w turnieju mogą uczestniczyć drużyny, które dokonają zgłoszenia w terminie do 17 

czerwca 2022 r. do Centrum Kultury 
 
4. System rozgrywek 

A. losowanie zostanie przeprowadzone przez organizatorów w dniu zawodów  
w obecności zainteresowanych drużyn 

B. turniej będzie rozgrywany w systemie pucharowym: zwycięska drużyna przechodzi 
do następnej fazy rozgrywek, przegrana odpada z turnieju w przypadku zgłoszenia 
do turnieju nieparzystej liczby uczestników jedna z drużyn przejdzie do kolejnej 
rundy bez rozgrywania meczu (o tym, która z drużyn przejdzie dalej 
automatycznie, zadecyduje losowanie) 

C. mecz między rozlosowanymi drużynami będzie trzysetowy, przy czym set będzie 
rozgrywany do 15 punktów 

D. w toku rozgrywek zostaną wyłonione drużyny zajmujące kolejno I, II i III miejsce 
E. mecz o III miejsce zostanie rozegrany między drużynami, które przegrają swoje 

mecze w półfinałach  
F. o przyznaniu punktów w trakcie poszczególnych rozgrywek decyduje sędzia 
G. wszelkie powstałe w trakcie rozgrywek spory rozstrzyga sędzia i organizatorzy 

5. Udział w turnieju jest bezpłatny. 
6. W turnieju obowiązują:  

przepisy określone przez FIVB (Światową Federację Piłki Siatkowej)  
w dokumencie „Oficjalne przepisy gry w siatkówkę” (z wyjątkiem  przepisów 
dotyczących ilości setów i punktów w meczu) 

7.Postanowienia końcowe 
A. w przypadku niestosowania się drużyny lub jednego z zawodników drużyny do 

zasad zawartych w regulaminie, organizatorzy mają prawo do weryfikacji wyniku 
meczu bądź dyskwalifikacji drużyny 

B. zgłaszając się do turnieju, drużyna automatycznie akceptuje wszystkie warunki 
tego regulaminu  

C. organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w miejscu rozgrywania 
turniejów 

D. w przypadku odniesienia kontuzji zawodnicy nie mogą w nosić roszczeń  
w stosunku do organizatora 

E. organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym 
regulaminie 

F. kwestie nieuwzględnione w regulaminie regulują organizatorzy  
G. dopuszcza się możliwość zmiany regulaminu, w przypadku gdy wszystkie drużyny 

zaakceptują wniosek o zmianę zgłoszony przez drużynę uczestniczącą w turnieju. 
 

 

Organizator- Brzezińskie Centrum 
Kultury i Biblioteka 


