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1. Cel: 
 
- popularyzacja piłki siatkowej w społeczności gminnej 
- integracja mieszkańców gminy 
- zaprezentowanie formy spędzania czasu wolnego – aktywnie 
- popularyzacja zdrowej - sportowej rywalizacji mieszkańców 
 
2. Organizator: 
 
- Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „Akwen” w Czerwonaku 
 
3. Termin i miejsce: 
 
- Kompleks Orlik w Czerwonaku 
 
1 TURNIEJ – 18 – 19 CZERWIEC 2016  
2 TURNIEJ – 23 – 24 LIPIEC 2016 
3 TURNIEJ – 13 -14 SIERPIEŃ 2016 
 
4. Program poszczególnych turniejów: (jeśli ilość zgłoszonych drużyn  będzie większa niż 12 
runda finałowa zostanie rozegrana kolejnego dnia) 
 
- 9.00 udostępnienie szatni dla drużyn 
- 9.10 losowanie grup 
- 9.15 – 9.30 rozgrzewka dla wszystkich 
- 9.45 początek pierwszego meczu 
- 16.30 planowane zakończenie turnieju, ceremonia wręczenie nagród 
 
5. Uczestnictwo: 
 
-drużyny z Gminy Czerwonak – udział bezpłatny 
- wpisowe dla pozostałych drużyny za 1 turniej wynosi 20 pln (opłata dokonywana w biurze 
CRKF „Akwen” w Czerwonaku, lub  na konto bankowe CRKF „Akwen” w Czerwonaku 
wskazane poniżej z dopiskiem „1/2/3 turniej w siatkówce plażowej – data, drużyna” 
najpóźniej 1 dzień po przesłaniu formularza zgłoszeniowego) 

  
PKO BANK POLSKI 04 1020 4027 0000 1102 1217 4100 

 
- drużyna składa się z 2 – osób  
- w przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda rodziców na udział dziecka w 
turnieju  
- zawody rozgrywane są w formule OPEN (jedna kategoria wiekowa i płciowa) 
 
 
6. System rozgrywek: 



 
DOPASOWANY DO ILOŚCI ZGŁOSZONYCH DRUŻYN 
 
7. Zgłoszenia: 
 
- zgłoszenie (poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy) drużyny należy dostarczyć 
osobiście do biura CRKF „Akwen” (Czerwonak, ul. Leśna 6) lub drogą elektroniczną 
(p.bromka@akwenczerwonak.pl) najpóźniej do 14 czerwca 2016 roku – 1 turniej; 19 lipca 
2016 roku – 2 turniej; 9 sierpnia 2016 roku – 3 turniej 
- formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie http://www.akwenczerwonak.pl 
- każdy niepełnoletni zawodnik powinien mieć pisemną zgodę od rodziców na udział w 
turnieju  
- ostateczną listę zatwierdza Organizator. Na liście należy podać imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za kontakt (kapitana) z organizatorem, numer  telefonu 
komórkowego oraz adres emailowy 
 
8. Klasyfikacja: 
 
- o zajętym miejscu decydują: 

 ilość zdobytych punktów (wygrana 2 pkt., przegrana 1 pkt., walkower 0 pkt.) 
 przy równej ilości punktów decyduje: stosunek setów  
 przy jednakowym stosunku setów - stosunek małych punktów  
 wynik bezpośredniego spotkania. 

 
9. Przepisy gry: 
 
- siatka zawieszona jest na wysokości 235 cm 
- każda drużyna zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu Kompleksu Sportowego Orlik 
- organizator zapewni piłki do rozgrywania meczów; piłki rozgrzewkowe uczestnicy 
zobowiązani są zapewnić sobie we własnym zakresie 
- błędy nie mające wpływu na grę nie będą odgwizdywane przez sędziów 
- pozostałe przepisy zgodnie z oficjalnymi zasadami FIVB na sezon 2015  
 
 
10. Postanowienia końcowe: 
 
-  organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia 
zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży 
-  organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w czasie turnieju 
-  interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora 
- drużyny zakwalifikowane do poszczególnych turniejów zostaną poinformowane drogą 
mailową 
- zgłoszenie drużyny jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 
 
11. Nagrody 
 
- Organizator dla najlepszych drużyn przygotował nagrody w postaci pucharów i medali oraz 
drobnych nagród rzeczowych 
 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Wszelkie 
kwestie sporne oraz sprawy nie objęte Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 

http://www.akwenczerwonak.pl/

