
V GRAND PRIX POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO 

W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN 2018 
 

REGULAMIN 
 

I. Cel 

1. Popularyzacja aktywnych form wypoczynku. 

2. Popularyzacja siatkówki plażowej. 

3. Promocja gmin i powiatu. 

4. Wyłonienie najlepszych drużyn. 

5. Integracja środowiska. 

 

II. Organizatorzy 

1. Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim 

2. Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim 

3. Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim 

4. Urząd Miejski w Więcborku  

 

III. Termin i miejsce 

Turnieje odbędą się w następujących terminach:  
 

I turniej o Puchar Burmistrza Kamienia Krajeńskiego – 22 lipca 2018 r. boiska na plaży 

nad  jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim 

II turniej o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego – 04 sierpnia 2018 r. boiska 

stadionie (CSiR, ul. Chojnicka 19) 

III turniej o Puchar Burmistrza Więcborka - 19 sierpnia 2018 r. boiska na plaży  

w Więcborku 

IV turniej o Puchar Starosty – 26 sierpnia  2018 r. boiska na plaży nad jeziorem Mochel  

w Kamieniu Krajeńskim. 

Początek turnieju każdorazowo o godzinie 1000. Odprawa i losowanie o godz. 930. 

 

IV. Uczestnictwo 

Turniej ma charakter otwarty. Prawo startu mają zawodnicy - członkowie klubów 

sportowych oraz niezrzeszeni. Warunkiem uczestnictwa  jest odpowiedni stan zdrowia 

potwierdzony pisemną deklaracją lub kartą zdrowia sportowca. Zawodnicy do lat 18 

przedstawiają pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju. Wszyscy startują  na 

własną odpowiedzialność.  Wpisowe do każdego turnieju wynosi 10 złotych od pary. 

 

V. System przeprowadzania zawodów 

Cykl turniejów przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZPS. System 

rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn. Preferowany będzie system 

„brazylijski” do wygrania dwóch setów. W pierwszym turnieju rozstawienie na 

podstawie losowania. W kolejnych rozstawienie na podstawie wcześniej zdobytych 

punktów. Ostateczna decyzja zapadnie podczas odprawy technicznej.  

 

VI. Zgłoszenia 

Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie w dniu zawodów u organizatora  

od godz. 900 do godz. 930  przed odprawami technicznymi.  

 



VII. Nagrody 

Najlepsze drużyny występujące w turniejach otrzymają puchary. 

Za zwycięstwo w punktacji końcowej najlepsze drużyny (pary) otrzymają puchary, 

dyplomy i nagrody finansowe: 

1 miejsce – 600 zł na parę 

2 miejsce – 500 zł na parę 

3 miejsce – 400 zł na parę 

4 miejsce – 300 zł na parę 

5 miejsce – 200 zł na parę 

6 miejsce – 100 zł na parę 

 

VIII. Zasady punktacji 

Za zajęte miejsce w turniejach pary otrzymywać będą punkty według następującej 

klasyfikacji: 

1 miejsce   – 10 punktów 

2 miejsce   – 8  punktów 

3 miejsce  – 7 punktów 

4 miejsce   – 6 punktów 

5-6 miejsce   – 5 punktów 

7-8 miejsce   – 4 punkty 

9-12 miejsca  – 3 punkty 

13-16 miejsca  – 2 punkty 

17 i dalsze  – 1 punkt 
 

Do punktacji końcowej wliczane będą wyniki trzech turniejów. W przypadkach 

losowych (np. kontuzja) zawodnik może zostać zmieniony. Do punktacji łącznej 

(końcowej) zaliczać się będzie tylko połowa wcześniej zdobytych punktów. Zawodnik 

kontuzjowany nie może występować w innej parze. 

W przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu decydują kolejno: 

1. wyższe miejsce w najlepszym turnieju 

2. kolejne wyższe miejsce w turnieju 

3. wyższe miejsce w ostatnim turnieju 

 

IX. Postanowienia końcowe 

Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za następstwa 

nieszczęśliwych wypadków. Zawodnicy biorą udział w turniejach na zasadzie 

dobrowolności i na własną odpowiedzialność, a w przypadku wystąpienia zdarzenia 

losowego nie będą zgłaszali do organizatorów żadnych roszczeń. Organizator nie 

odpowiada za poniesione przez uczestników szkody materialne oraz uszczerbki na 

zdrowiu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

 


