
Regulamin 
 Turnieju Siatkówki Plażowej Nakielski Sport 2020 

 
 

1. Organizator rozgrywek 

 Organizatorem turnieju siatkówki plażowej jest spółka Nakielski Sport z.o.o . 

 Koordynatorem turnieju jest Tomasz Marach 
tel. 607 952 400, e-mail: marach.tomasz@gmail.com 

2. Cel 

 wyłonienie najlepszej pary w siatkówce plażowej  

 popularyzowanie wśród mieszkańców piłki siatkowej 

 integracja środowisk sportowych 

 popularyzacja przepisów i ceremoniału rozgrywania spotkań piłki siatkowej 

 zorganizowanie czasu wolnego dla młodzieży 
 
3. Miejsce rozgrywania spotkań 

 Boiska do siatkówki plażowej na ZSP nr 3 w Nakle nad Notecią, ul. Mrotecka 1a. 
 

4. Termin turnieju oraz zapisy 

 Turniej odbędzie się w niedzielę, 21 czerwca 2020 roku, od godziny 09:15. 

 Losowanie odbędzie się w dniu turnieju o godzinie 09:00. 

 Zapisy przyjmuje koordynator Tomasz Marach, tel.: 607-952-400, marach.tomasz@gmail.com 

 Zapisy trwają do piątku, 19 czerwca 2020 r. do godziny 20:00. 

 Wpisowe na turniej wynosi: 
Młodzież do 18 roku życia 15 zł na parę 
Osoby pełnoletnie – 30 zł na parę. 

 Opłata wpisową należy uiścić w dniu turnieju. 

 Maksymalna liczba zawodników to 24 pary. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozgrywek. 
 
5. System rozgrywek i klasyfikacja 

 W zależności od liczby par, mecze będą odbywały się najprawdopodobniej systemem brazylijskim. Decyzję 
o systemie rozgrywek podejmuje organizator. 

 
6. Warunki przystąpienia do rozgrywek 

 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności klubowej. 

 Każdy uczestnik składa oświadczenie o stanie zdrowia oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich 
danych osobowych i wykorzystanie wizerunku. Powyższe jest dobrowolne, przy czym brak oświadczenia 
uniemożliwia przystąpienie do turnieju. 

 Udział w zawodach jest dobrowolny. 
 
7. Nagrody 

 Trzy najlepsze pary (miejsca I-III) turnieju otrzymają okolicznościowe puchary oraz vouchery. 

 W przypadku niestawienia się do dekoracji nagroda przepada. 
 
8. Przepisy gry 

 Spotkania rozgrywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami gry w siatkówkę plażową poza nielicznymi 
wyjątkami, które zostaną ustalone i podane bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju, jak na przykład 
długość trwania meczu. 

9. Postanowienia końcowe 

 W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada "fair-play". 

 Wszelkie informacje będą na bieżąco przekazywane w lokalnych mediach.  

 Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki.  

 Organizator wykupuje ubezpieczenie NWW dla uczestników turnieju na czas jego trwania (nie obejmuje 
dojazdu i powrotu z turnieju). 
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 Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych. 

 Za rzeczy pozostawione w szatniach lub na obiekcie Organizator nie odpowiada. 


