
  

WAKACYJNY TURNIEJ 

SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 2021 

 

      REGULAMIN 
 

 
1 CEL:  

 

-popularyzacja siatkówki plażowej,   

-kontynuowanie tradycji turnieju plażowego w gminie Kije (VIII edycja),   

-promowanie sportu, kultury fizycznej oraz integracji i pozytywnego współzawodnictwa. 

 

2 ORGANIZATORZY:  
 

-Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije, 

-Samorządowa Instytucja Kultury Kasztelania oraz Gmina Kije, 

-Radni Rady Gminy w Kijach Monika Pawlikowska i Sylwester Fiuk. 

 

3 HONOROWY PATRONAT:  
 

Wójt Gminy Kije – Tomasz Socha. 

  
4 TERMIN I MIEJSCE: 

 
Turniej odbędzie się w dniu 04.07.2021 r. na boisku do siatkówki plażowej na terenach SIK 
Kasztelania Kije. Początek rozgrywek o godzinie 9:00. 
 

5 DRUŻYNY: 

 

-w zespołach mogą grać wyłącznie zawodnicy z terenu gminy Kije, 

-w turnieju biorą udział zespoły składające się maksymalnie z 5 zawodników, 

-na boisku przebywa od dwóch do trzech graczy, 

-dopuszcza się udział zespołów damsko-męskich,  

-wszystkich uczestników turnieju obowiązuje strój sportowy, 

-osoby niepełnoletnie są zobowiązanie do posiadania pisemnego zezwolenia rodzica do 

udziału w zawodach. 

 

6 SYSTEM ROZGRYWEK:  

 

-zawody będą się składać z fazy grupowej oraz pucharowej,   

-liczebność i ilość grup zależna od ilości zgłoszonych drużyn, 

-drużyny będą rywalizować do dwóch wygranych setów, 

-rywalizacja w poszczególnych setach do 15 lub 21 punktów zależnie od ilości chętnych. 

 

7 SĘDZIA:  
 

Zawody sędziować będą zawodnicy pauzujących drużyn. Prosimy o oddelegowanie z 

każdego zespołu osoby, która będzie sędziować mecze. Jest to warunkiem uczestnictwa. 



   

 

 

 

8 ZGŁOSZENIA: 

 

Wszystkie zespoły, które chcą wziąć udział w zawodach muszą dokonać obowiązkowego 

zgłoszenia do dnia 01.07.2021 r. do godziny 15:30 poprzez portal zapisów 

 

 

Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za kontuzje odniesione podczas zawodów. Zgłoszenie drużyny jest 

równoznaczne z powyższym zapisem dotyczącym stanu zdrowia oraz z akceptacją przez 

uczestników niniejszego regulaminu. 

 

9 NAGRODY: 
 

Trzy najlepsze zespoły otrzymają puchary lub nagrody rzeczowe. 

 

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

-za rzeczy pozostawione bez opieki organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, 

-organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku 

zawodników grających w rozgrywkach dla celów marketingowych oraz na potrzeby 

rozgrywek, 

-organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, 

-ostateczna interpretacja sytuacji spornych należy do organizatora. 

 

 

11 KATEGORIA MIKSTÓW 
 

 

a) Warunkiem zorganizowania ww. kategorii jest zgłoszenie się co najmniej 4 chętnych 

par.  

 

b) w MIKSTACH biorą udział pary złożone z jednej kobiety oraz jednego mężczyzny. 

Dopuszcza się drużyny złożone z większej ilości zawodników, jednak na boisku 

przebywa dwójka graczy. 

  

c) Boisko w kategorii MIKST będzie odpowiednio mniejsze tak jak miało to miejsce w 

ubiegłych edycjach.  

 

d) Obowiązkowe zgłoszenia do dnia 01.07.2021 r. do godziny 15:30 przez portal zapisów 

 

 

e) Termin rozgrywania zawodów MIKST: po zakończeniu turnieju właściwego lub mecze 

będą rozgrywane na przemian. O dokładnej godzinie uczestnicy zostaną poinformowani 

po upływie terminu zgłoszeń.   

 

f) Wszystkie pozostałe zasady takie same jak ujęte w powyższym regulaminie dla 

kategorii podstawowej. 

 

W przypadku zorganizowania turnieju MIKST-ów będzie to trzecia edycja w tych 

zmaganiach. 

 



 

 
          Organizatorzy 

 

   

 


