
                                                     

 

 
Regulamin  

Liga siatkówki plażowej 2014 
  
1. Cele.  

a) popularyzacja piłki siatkowej plażowej,  

b) integracja mieszkańców oraz promocja gminy Czechowice-Dziedzice 

c) propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,  

d) popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.  

 

2. Organizator.  

C A Sport Broker 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach   

 

3.Kategorie    

a)Kobiety Open  

b)Mężczyźni Open 

c)Mixty Open 

 

 

3. Terminy 

a) 06 lipiec 2014r.    ( pierwszy turniej eliminacyjny) 

b) 20 lipiec 2014r.    ( drugi turniej eliminacyjny) 

c) 03 sierpień 2014r.( trzeci turniej eliminacyjny) 

d) 17 sierpień 2014r.(Turniej Finałowy w kategoriach Open Kobiety, Open Mężczyźni)  

e) 31 sierpnia 2014r.(Turniej finałowy w kategorii Open Mixty) 

 

4. Miejsce rozgrywek  

 

Boiska plażowe na terenie Kąpieliska MOSiR Czechowice-Dziedzice.   

 

 
5. Zgłoszenia.  

a) zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów w godzinach 9.00-9.30 

b) start zawodów godzina 10.00 

 

6. System rozgrywek.  

a) system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn (brazylijski, 

pucharowy, grupowy)- decyzję podejmuje sędzia główny zawodów.  

b)rozstawieniu w turnieju podlegają 4 pary z najwyższą liczbą punktów rankingowych   

 
7. Punktacja  

a) 1 miejsce -50 pkt. 

    2 miejsce -45 pkt.   

    3 miejsce -40 pkt. 

    4 miejsce -35 pkt. 

 5-6 miejsce -20 pkt. ( system brazylijski) 

 7-8 miejsce -15 pkt. ( system brazylijski) 



 5-8 miejsce -20 pkt. ( system pucharowy) 

 Pozostałe miejsca 10 pkt. 

 

b) Każdy zawodnik biorący udział w turniejach eliminacyjnych zdobywa punkty 

rankingowe indywidualnie. 

c) O miejscu w rankingu par i rozstawieniu przed kolejnymi turniejami eliminacyjnymi lub 

turniejem finałowym decyduje suma punktów obu zawodników. 

d) W przypadku jednakowej liczby punktów o rozstawieniu decyduje dodatkowe 

losowanie. 

 

8. Zasady finansowania:  

a) Wpisowe w każdym turnieju eliminacyjnym wynosi 10zł od pary  

b) Brak wpisowego w turnieju finałowym 

c)Uczestnictwo w Lidze Siatkówki Plażowej nie uprawnia do bezpłatnego 
korzystania z kąpieliska MOSiR   

 

9. Nagrody 

a) dla najlepszych 3 par w turnieju finałowym puchary, medale oraz nagrody rzeczowe  

 

9. Przepisy gry:   

a) zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS- Wydział siatkówki plażowej  

b) sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.  

 

10. Turnieje finałowe  

a) w turnieju finałowym bierze udział 8 najlepszych par zawodników z 3 turniejów 

eliminacyjnych.  

b) o zakwalifikowaniu się do turnieju finałowego decyduje suma punktów obu 

zawodników, 

c) skład drużyny do turnieju finałowego należy przesłać na adres adam@sportbroker.pl w 

nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia.  

d) organizator zakłada listę drużyn rezerwowych w przypadku nie stawienia się zespołu z 

pierwszej „8” rankingu finalistów. 

e) turniej finałowy zostanie rozegrany systemem brazylijskim. Faza eliminacyjna jeden 

set do 21 pkt. Półfinały i finały 2 sety do 21 pkt. ewentualny 3 set do 15 pkt.   
 

10. Postanowienia końcowe:  

a) organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia 

zawodników od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i 
odzieży,  

b) zawodnicy składają oświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania siatkówki 

plażowej, 

c) zawodnicy niepełnoletni mogą startować za pisemną zgodą rodziców, opiekunów.  

d) organizator zapewnia napoje chłodzące dla zawodników oraz obsługę sędziowską 

e) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu,  

f) interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.  
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