
Puchar „Orlika” 

w piłce siatkowej plażowej par mieszanych 

 

REGULAMIN  
 

1.  CEL TURNIEJU: 

 Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców Gminy Łabunie. 

 Wdrożenie mieszkańców do aktywnego wypoczynku. 

 Propagowanie zdrowego stylu życia. 

 

2.  ORGANIZATOR: 

 Gmina Łabunie 

 GKS Sparta Łabunie 

 

3.  TERMIN: 

 Turniej odbędzie się 04.08.2019(niedziela). Obiekty Sparty Łabunie (boisko do piłki plażowej). 

 Początek zawodów o godz. 15.00. 

 

4.  UCZESTNICTWO: 

 Turniej przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Łabunie rocznik 2003 i starsi . 

 Zespół składa  się z 2 zawodników w polu. 

 W turnieju mogą uczestniczyć tylko pary mieszane(kobieta-mężczyzna), 

 Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne a zawody mają charakter wyłącznie rekreacyjny, 

uczestnicy nie są objęci przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW, a każdy biorący 

w nich udział czyni to na własną odpowiedzialność. Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy 

zawodów zasięgnęli konsultacji lekarskiej. Organizator nie zapewnia przedmedycznej opieki 

lekarskiej, a jedynie apteczkę pierwszej pomocy. 

 Zawodnik(czka) przed  turniejem, w którym startuje jest zobowiązany(a) do 

podpisania oświadczenia wg wzoru (zgody dostępne u opiekuna Orlika w Łabuniach) o 

ubezpieczeniu i stanie zdrowia. 

 Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna 

zgoda rodziców lub opiekunów prawnych wg wzoru (zgoda dostępna u opiekuna Orlika w 

Łabuniach), dostarczona do organizatorów przed turniejem, w którym dana osoba startuje. 

 

5.  SYSTEM TURNIEJU: 

 Każdy z każdym. 

 

6.  PRZEPISY GRY: 

 Zgodnie z przepisami PZPS. 

 Mecz trwa do dwóch wygranych setów. 

 Set trwa do 15 punktów. 

 Wysokość siatki 224cm. 

 

7.  NAGRODY: 

 Za I miejsce drużyna otrzyma puchar i dyplom, 

 Za II – III miejsce puchary i dyplomy, pozostałe drużyny dyplomy. 

 Najlepiej punktujący zawodnik(a) otrzyma statuetkę i dyplom.  

 

8.  ZGŁOSZENIA: 

 Zgłoszenia należy potwierdzić do dnia 03.08.2019r  u animatorów Orlika lub na tel. 513126055. 

9.  UWAGI: 

 W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator i sędzia główny turnieju 

p. Piotr Latawiec. 

 

 

 

                              


