
Regulamin Otwartego Turnieju Piłki 

Siatkowej Plażowej o Puchar Burmistrza 

Miasta Lubań 2020 

 
 

I. Postanowienia ogólne: 

 

Organizator:  

• Burmistrz Miasta Lubań oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu  

Cel: 

• Popularyzacja piłki siatkowej plażowej wśród młodzieży oraz mieszkańców Miasta 

Lubań. 

• Wyłonienie zwycięskiej drużyny w turnieju. 

• Stworzenie uczestnikom turnieju warunków do współzawodnictwa i rywalizacji 

zgodnie z ideą fair play. 

• Integracja środowisk lokalnych – promocja zdrowego stylu życia. 

 

Termin i miejsce rozgrywek: 

• 12 września 2020 r. godzina 14:00 

• Boiska do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II                   

w Lubaniu. 

 

Uczestnicy: 

• W turnieju mogą brać udział zarówno mężczyźni jak i kobiety. Uczestnicy najpóźniej 

w dniu rozpoczęcia turnieju muszą mieć ukończone 16 lat. 

• Składają przed turniejem oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w zawodach. 

• Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody rodziców lub 

prawnych opiekunów do udziału w turnieju i ewentualnego oświadczenia rodziców  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. 

• Zawodnicy uczestniczą w turnieju na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we 

własnym zakresie, za ewentualne wypadki organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

• Zgłoszenia drużyny dokonują pod nr telefonu: 75 64 60 606 lub 736 865 060,            

e-mail: m.perz@mosirluban.pl do dnia 10 września 2020 r. 

 

II. Postanowienia regulaminowe:  

 

• Zawody w siatkówkę plażową rozgrywane są zgodnie z oficjalnymi przepisami gry w 

piłkę siatkową. 

• System rozgrywek ustalony zostanie po upływie terminu zgłoszeń.  

• Spotkania będą rozgrywane do dwóch wygranych setów do 15 punktów (z przewagą  

2 punktów). Set decydujący do 11 punktów. Organizator dopuszcza możliwość 

pojedynków jednosetowych – do 25 pkt.  

• Maksymalna liczba drużyn – 6. 

• Drużyna składa się z czterech osób oraz do dwóch zawodników rezerwowych (mogą 

być drużyny męskie, damskie bądź mieszane). 
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• Każdy zespół ma prawo do jednej przerwy (30 sekund) na odpoczynek w każdym 

secie. 

• Boisko do gry to prostokąt o wymiarach 16 x 8 m. 

• Za niesportowe zachowanie Organizator może wykluczyć zawodnika bądź zespół  

z gry w turnieju. 

• Organizator zapewnia wodę oraz obsługę sędziowską. 

 

 

III. Nagrody 

 

• Pierwsze trzy drużyny otrzymają pamiątkowe puchary. Każda z drużyn otrzymana 

pamiątkowy dyplom. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

• W przypadkach nieujętych powyższym regulaminem decydujący głos ma Organizator 

turnieju. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 

 

  


