REGULAMIN
OLSZTYŃSKA LIGA SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
SEZON WIOSNA – LATO 2018
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
Olsztyńska Liga Siatkówki Plażowej Sezon Wiosna – Lato 2018 rozpocznie się
w środę 9 maja i zakończy w środę 22 sierpnia.
Liga rozegrana zostanie na boiskach do Siatkówki Plażowej przy ul.
Kapitańskiej w Olsztynie (boiska Centrum Rekreacyjno – Sportowego Ukiel).
Terminy gier:
Środy w godzinach 17:30 – 21:30
Kolejka #1 – 9 maja 2018;
Kolejka #2 - 23 maja 2018;
Kolejka #3 - 6 czerwca 2018;
Kolejka #4 - 20 czerwca 2018;
Kolejka #5 - 4 lipca 2018;
Kolejka #6 - 18 lipca 2018;
Kolejka #7 - 8 sierpnia 2018;
Kolejka #8 - 22 sierpnia 2018 połączona z zakończeniem rozgrywek.
Terminarz znajdziesz również pod adresem www.plazowkaolsztyn.pl/liga
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4. Uczestnictwo
- Liga rozgrywana będzie w następujących kategoriach:
Panie Open, Panowie Open
Do Ligi można zgłosić się w każdym momencie rozgrywek;
- w Lidze uczestniczyć może każda ilość Graczy, tworzących każdorazowo inną Drużynę
(będzie prowadzony ranking indywidualny);
- system rozgrywek będzie dopasowany do liczby zgłoszonych Drużyn (grupy i puchar
lub system brazylijski);
- zapisy prowadzimy do godziny 16:00 w każdym dniu rozgrywek przez formularz na
stronie internetowej www.plazowkaolsztyn.pl w dziale „Zapisy”;
- minimalny wiek Uczestnika ustala się na 16 lat (2001 i starsi), na udział osób
młodszych zgodę wyraża Organizator (wymagana obecność opiekuna prawnego);
- każdy Gracz biorący udział w Lidze podpisze w Biurze Imprezy zaświadczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do gry w Siatkówkę Plażową, znajomości Regulaminu Ligi
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, dotyczy meczu, meczów
rozgrywanych danego dnia;
- po zakończonym meczu każdy Uczestnik obowiązkowo wyrównuje boisko sprzętem
przygotowanym przez Organizatora;
- każdy Uczestnik Ligi zobowiązuje się przestrzegać regulamin korzystania z
infrastruktury Centrum Rekreacyjno – Sportowego Ukiel
5. System rozgrywek
Liga obejmuje osiem kolejek rozgrywanych w odpowiednich kategoriach.
Organizator każdorazowo rozstawi na miejscach R1-R4 pary z największą ilością
punktów rankingowych. W pierwszej kolejce rozstawienia na podstawie wyników:
Panie – sezon wiosenno-letni 2017
Panowie – sezon jesienno-zimowy 2017/2018
Harmonogram rozgrywek:
Każdorazowo:
Do 16:00 – zgłoszenia internetowe
16:15 – losowanie w gronie Organizatorów i Sędziów
16:30 – publikacja harmonogramu gier
17:30 – start rozgrywek Pań i Panów
około 21:20 – mecze finałowe
Formularz zgłoszeniowy /lista par: www.plazowkaolsztyn.pl/zapisy
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Zasady rozgrywania meczów:
- łączny czas rozegrania jednej kategorii (tj. turnieju) – maksymalnie 4 godziny
zegarowe;
- wszystkie mecze będą rozgrywane z zachowaniem dwupunktowej przewagi;
- przy stanie 1 : 1 w setach decydujący set będzie rozgrywany do 15 punktów z
zachowaniem dwupunktowej przewagi;
- przerwa między setami trwa jedną minutę;
- po 7 (gdy gramy 1 set do 21) lub 5 (gdy gramy 2 sety do 15) zdobytych punktach
przez dwa zespoły lub jeden następuje zmiana boisk;
- czas na rozgrzewkę jest skrócony do 3 minut (chyba, że wcześniejsze mecze
zakończą się w krótszym czasie);
- w sprawach nie ujętych regulaminem zastosowanie znajdą przepisy gry w Siatkówkę
Plażową PZPS / FIVB;
- Sędziowie - tak, jeden sędzia na każdy mecz, punkty przekładają Gracze aktualnie nie
uczestniczący w rozgrywkach;
Ilość punktów przydzielana po każdej kolejce:
Panie Open:
I – 12 pkt.; II – 10 pkt.; III – 8 pkt.; IV – 7 pkt.; V-VI – 5 pkt.; VII-VIII – 4 pkt. od IX
do XII – 2 pkt., od XIII i niżej – 1 pkt.
Panowie Open:
I – 12 pkt.; II – 10 pkt.; III – 8 pkt.; IV – 7 pkt.; V-VI – 5 pkt.; VII-VIII – 4 pkt. od IX
do XII – 2 pkt., od XIII i niżej – 1 pkt.
Aktualny ranking: www.plazowkaolsztyn.pl/zapisy
6. Warunki dopuszczenia do rozgrywek
Schemat zgłoszenia i potwierdzenie udziału w rozgrywkach:
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem: www.plazowkaolsztyn.pl/zapisy
(formularz będzie dostępny do dnia każdej kolejki Ligi do godziny 16:00);
(Członkowie Drużyny potwierdzonej, która nie weźmie udziału w Lidze, zostaje
zdyskwalifikowana na jedną kolejkę. Druga nieobecność to całkowity zakaz udziału);
- złożenie własnoręcznego podpisu na oświadczeniu w Biurze Rozgrywek każdorazowo
w dniu Ligi 30 minut przed rozpoczęciem pierwszego swojego meczu (Gracz musi
legitymować się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość, Graczy
niepełnoletnich zapraszamy z opiekunem prawnym);
- uiszczenie opłaty za udział w Lidze w Biurze Rozgrywek za każdą kolejkę w kwocie
12,50 zł od Gracza / 25,00 zł od Drużyny.
Uwaga: Każda Drużyna, która będzie występować w jednakowych strojach (koszulki i
spodenki) z numerami 1 i 2 otrzyma rabat na każdą kolejkę rozgrywek – wtedy wpisowe
będzie równe 10,00 zł od Gracza / 20,00 zł od Drużyny. Wypłata rabatu będzie
następować na koniec danej kolejki.
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W ramach opłaty wpisowej Gracz otrzymuje:
- udział w rozgrywkach na przygotowanych boiskach CRS Ukiel (miejsce rozgrywania
Pucharu Świata);
- opiekę Organizatora, Medyczną i Sędziowską;
- dostęp do szatni z prysznicami, schowków na klucz (kaucja 2,00 zł);
- pamiątkową foto-relację;
- możliwość zdobycia nagród za wyniki sportowe (patrz niżej);
- więcej wraz z napływem świadczeń Sponsorskich – zachęcamy do współpracy! :)
7. Nagrody
Puchary lub statuetki oraz nagrody rzeczowe za miejsca I – VI w rankingu
indywidualnym na koniec sezonu w każdej kategorii wiekowej (wyjątek stanowi Liga
Rodzin, w której puchary lub statuetki otrzymają trzy pierwsze Drużyny).
Więcej informacji przekażemy w trakcie trwania rozgrywek wraz z napływem świadczeń
Sponsorskich – zachęcamy do współpracy! :)
W przypadku równej ilości punktów rankingowych na koniec rozgrywek o przyznaniu
wyższego miejsca decyduje wynik (większa ilość zdobytych punktów rankingowych) z
ostatniej kolejki rozgrywek.
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 Ligi.
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 Ligi 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

