REGULAMIN
OTWARCIE SEZONU - MAJÓWKA 2017
1. Cel imprezy
- popularyzacja olimpijskiej dyscypliny sportu jaką jest Siatkówka Plażowa;
- propagowanie aktywnego , zdrowego stylu życia;
- popularyzacja infrastruktury Centrum Rekreacyjno – Sportowego Ukiel w Olsztynie.
2. Organizator
PlazowkaOlsztyn.pl (Stowarzyszenie WKR FAN, Ul. Morska 43, 10-145 Olsztyn, KRS:
0000223605, REGON: 511321906, NIP: 739-31-85-536)
Kontakt: Mateusz Kownacki, Tel. 694-384-241, kowal@plazowkaolsztyn.pl
Więcej informacji: www.plazowkaolsztyn.pl, www.facebook.com/plazowkaolsztyn
Współorganizatorzy:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie www.osir.olsztyn.pl
- Centrum Rekreacyjno – Sportowe Ukiel www.ukiel.olsztyn.eu
3. Termin i miejsce
Poniedziałek 01.05.2017 w godzinach 10:00 – 18:00
Turnieje rozegrane zostaną na boiskach do Siatkówki Plażowej przy ul. Kapitańskiej w
Olsztynie (boiska Centrum Rekreacyjno – Sportowego Ukiel).
4. Uczestnictwo
Zaplanowane są Turnieje:
Męski w godzinach 10:00 – 18:00 (potwierdzenie udziału do 09:30)
Żeński w godzinach 10:00 – 14:00 (potwierdzenie udziału do 09:30)
Mixtów w godzinach 14:00 – 18:00 (potwierdzenie udziału do 13:00)
- Organizator zezwala na udział w dowolnej ilości Turniejów;
- minimalny wiek Uczestnika ustala się na 16 lat (2001 i starsi), na udział osób
młodszych wyraża zgodę Organizator;
- każdy Gracz biorący udział w Turnieju podpisze w Biurze Imprezy zaświadczenie o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry w Siatkówkę Plażową, znajomości
Regulaminu Rozgrywek oraz o wykorzystaniu wizerunku na cele promocyjne (zdjęcia,
relacje video);
- w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi złożyć przedstawiciel ustawowy
tj. rodzic lub opiekun prawny;
- Drużyna występuje w dwuosobowym niezmiennym składzie;
- po zakończonym meczu każdy Uczestnik obowiązkowo wyrównuje boisko sprzętem
przygotowanym przez Organizatora;
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- każdy Uczestnik Ligi zobowiązuje się przestrzegać regulamin korzystania z
infrastruktury Centrum Rekreacyjno – Sportowego Ukiel.
5. System rozgrywek
Istnieje możliwość modyfikacji systemów pod większą ilość par. Proszę śledzić
Facebook: PlazowkaOlsztyn.pl
Turniej Męski dla 16 par (na wzór turniejów Grand Slam)
Faza 1. Mecze w grupach (1 set do 21 punktów, losowanie par)
Faza 2. Drugie i Trzecie miejsca z grup grają tzw. Rundę 1 (losowanie par z
wykluczeniem powtórzenia meczów grupowych, 1 set do 21 punktów)
Faza 3. Ćwierćfinały - zwycięzcy grup oraz zwycięzcy meczów Fazy 2 (losowanie par z
wykluczeniem powtórzenia meczów grupowych, 2 sety do 15 punktów)
Faza 4. Półfinały (2 sety do 15 punktów)
Faza 5. Finał i mecz o 3 miejsce (2 sety do 15 punktów)
Turniej Żeński dla 8 par
System brazylijski (1 set do 21 punktów)
Turniej Mixtów dla 8 par
System brazylijski (1 set do 21 punktów)
Proponowany harmonogram: www.plazowkaolsztyn.pl/zapisy
Zasady rozgrywania meczów:
- w sprawach nie ujętych regulaminem zastosowanie znajdą przepisy gry w Siatkówkę
Plażową PZPS / FIVB;
- Sędziowie - nie, sędziujemy sami, punkty przekładają Gracze aktualnie nie
uczestniczący w rozgrywkach;
6. Warunki dopuszczenia do rozgrywek
Schemat zgłoszenia udziału w rozgrywkach:
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem: www.plazowkaolsztyn.pl/zapisy
(formularz będzie dostępny do niedzieli 30.04.2017 do godziny 12:00);
- złożenie własnoręcznego podpisu na oświadczeniu w Biurze Rozgrywek w dniu
Turnieju 30 minut przed rozpoczęciem pierwszego meczu tj. do 09:30 (Gracz musi
legitymować się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość, Graczy
niepełnoletnich zapraszamy z opiekunem prawnym);
- opłaty: udział bezpłatny
Uwaga: zachęcamy Drużyny do występu w jednakowych strojach (koszulki i spodenki z
numerami 1 i 2), wśród Par, które wystąpią w jednakowych strojach rozlosujemy
nagrodę niespodziankę :)
W ramach udziału w turnieju Gracz otrzymuje:
- udział w rozgrywkach na przygotowanych boiskach CRS Ukiel (miejsce rozgrywania
Pucharu Świata);
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- opiekę Organizatora, Medyczną (w ramach majówki Olsztyn. Aktywnie!);
- dostęp do szatni z prysznicami, schowków na klucz (kaucja 2,00 zł);
- możliwość zdobycia nagród za wyniki sportowe (patrz niżej);
- więcej wraz z napływem świadczeń Sponsorskich – zachęcamy do współpracy! :)
7. Nagrody
Pucharki za 1 miejsca. Więcej informacji przekażemy w trakcie trwania rozgrywek wraz
z napływem świadczeń Sponsorskich – zachęcamy do współpracy! :)
8. Postanowienia końcowe
- Organizator zapewnia piłki na potrzeby rozgrywek Mikasa VLS 300 (1 piłka na boisko,
piłka może być wykorzystana do rozgrzewki);
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas trwania
Turnieju. Korzystanie ze schowków w sanitariatach CRS Ukiel na odpowiedzialność
Użytkowników;
- wszelkie zastrzeżenia i protesty będą rozpatrywane przez Organizatora po zakończeniu
spotkania, decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i obowiązują w chwili ich
ogłoszenia;
- Gracz zgłaszając się do Turniejów zgadza się na postanowienia niniejszego regulaminu
oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów w nim zawartych.
Kontakt: Mateusz Kownacki, Tel. 694-384-241, kowal@plazowkaolsztyn.pl
Więcej informacji: www.plazowkaolsztyn.pl, www.facebook.com/plazowkaolsztyn

