
Śląska Plaża 2016 

Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej mężczyzn 

 
Regulamin turnieju w Czechowicach-Dziedzicach 

5.06.2016 
  
1.Cele 

 

a) popularyzowanie siatkówki plażowej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, 

b) promocja Czechowice-Dziedzic jako doskonałego miejsca do uprawiania sportu, w szczególności 

siatkówki plażowej, 

c) przeciwdziałanie problemom alkoholowym i uzależnieniu od narkotyków przez uprawianie sportu, 

d) inspirowanie do organizowania turniejów siatkówki plażowej w województwie  

śląskim, 

e) inspirowanie do budowania boisk do siatkówki plażowej, 

f) wyłonienie Mistrzów Śląska w kategorii Męskiej  

 

2.Organizator 

 

a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach 

b) MKS Czechowice-Dziedzice 

c) Śląski Związek Piłki Siatkowej  

 

3. Kategoria 
 

a) Mężczyźni  

 

4. Termin 
 

a) 05.06.2016 

 

5. Miejsce rozgrywek 
 

a) Boiska plażowe na terenie Kąpieliska MOSiR Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 145( wejście 

tylną bramą kąpieliska )  

 
6. Zgłoszenia. 
 

a) zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 03.06.2016 na www.beach.szps.pl (potwierdzenie w 

dniu zawodów 8.30-9.00), oraz w dniu zawodów w godzinach 8.30-9.15. ( jeżeli zostaną wole 

miejsca) 
b) Limit par wynosi 32!!! 

 

7. System rozgrywek. 

 

a) system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych par do turnieju 

b) Liczba punktów, jakie może zdobyć para uczestników turnieju eliminacyjnego: 

 
Miejsce Punkty 

1. 30 

2. 24 

3. 20 

4. 16 

5-6. 12 

7-8. 8 

http://www.beach.szps.pl/


9-12. 4 

13-16 2 

 

c) Suma zebranych punktów decyduje o rozstawieniu w kolejnych turniejach (rozstawiane będą 4 

pary) i finale. 

 

 
8. Zasady finansowania: 

 

a) Wpisowe wynosi 20 zł od pary 

b) Uczestnicy zawodów upoważnieni  są do bezpłatnego korzystania z kąpieliska MOSiR w dniu 
rozgrywania turnieju  

c) Organizator zapewnia wodę oraz ciepły posiłek 

 

9. Nagrody 

 

a) dla najlepszych 3 par w turnieju puchary, medale 

b) dla najlepszych 4 par podział puli 500 zł (I miejsce-40% puli, II-30%, III-20%, IV-10%) 

 

 

10.Uwagi końcowe 

 

a) Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ponosi   

odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas zawodów. 

b) Zawody mogą zostać odwołane lub przesunięte na inny termin z powodu złych warunków atmos-

ferycznych bądź innych czynników uniemożliwiających rozegranie turnieju. Decyzję w tej kwestii 

podejmuje sędzia główny turnieju wraz z organizatorem turnieju. 

c) Wszelkie kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzygają przedstawiciele organizatora i 

sędzia główny turnieju.  

d) Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, reguluje regulamin OGÓLNY „Otwartych Mistrzostw 

Śląska w siatkówce plażowej”  

e) Obsadę sędziowską organizatorzy uzgadniają z odpowiedzialnym za obsady z ramienia ŚZPS: 

Piotr Kapa, tel. 691-782-115, e-mail: piotrkapa@gmail.com 
f) Organizator MOSiR Czechowice-Dziedzice- Paweł Mazur, tel. 606112652,  

e-mail: p.mazur@mosir.czechowice-dziedzice.pl  
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