
 

Regulamin I Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet o Puchar 

Prezesa Mazovia Banku Spółdzielczego w Górze Kalwarii 

1. Nazwa 

I Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet o Puchar Prezesa Mazovia Banku Spółdzielczego w Górze 

Kalwarii 

2. Patronat 

Honorowy patronat nad rozgrywkami obejmuje Prezesa Mazovia Banku Spółdzielczego z Góry 

Kalwarii 

3. Cel turnieju 

- popularyzacja piłki siatkowej w Górze Kalwarii 

- popularyzacja aktywnych form wypoczynku poprzez siatkówkę 

- zachęcenie do sportowego trybu życia w myśl zasady ,,w zdrowym ciele – zdrowy duch." 

- integracja entuzjastów tej dyscypliny sportu 

- wyłonienie najlepszej drużyny siatkarskiej zawodów 

4. Organizatorzy 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii 

- MKS „Korona” Góra Kalwaria 

5. Termin i miejsce turnieju 

06 lipca 2014 roku / niedziela / godz 9:00 (zapisy pod adresem e-mail: siatkarkigk@wp.pl, lub 

telefonicznie: 503 010 449, 509 413 805 przyjmowane będą do 05 lipca 2014 roku) 

Boiska przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 119, 05-530 Góra Kalwaria. 

6. Uczestnictwo w turnieju oraz system rozgrywek 

Turniej ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszystkie chętne żeńskie dwuosobowe 

drużyny z Gminy Góra Kalwaria oraz z okolic. W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy powyżej 16 

roku życia oraz zawodnicy, którzy mają maksymalnie licencję III ligi. Zawodnicy, którzy mają 

licencję II ligi i wyżej nie mogą uczestniczyć w zawodach. Turniej jest amatorski. 

Wysokość siatki to 2,24 metra. Do dyspozycji będą piłki na mecze. Piłki do rozgrzewki drużyny 

zapewniają we własnym zakresie (przywiezione przez drużyny piłki winny być podpisane). 

System rozgrywek zostanie ustalony do dnia 05 lipca 2014 i przesłany do wiadomości drużyn. Mecze 

będą odbywały się zgodnie z przepisami PZPS. 

- Gra się: do dwóch wygranych setów do 21 pkt.,wygrana drużyna musi posiadać dwa punkty 

przewagi. Nie ma punktu końcowego. W razie stanu po 1 w setach, rozgrywana jest trzecia partia, 

którą toczy się na takich samych zasadach, tyle że do 15 pkt. 

Technika odbić: 

Nie wolno atakować (przebijać piłki na stronę przeciwnika) w formie kiwnięcia - odbicia piłki 

"palcami" jednej ręki. W przypadku ataku "palcami" oburącz jest to dozwolone jedynie, kiedy 

kierunek odbicia piłki jest prostopadły do linii ramion (zarówno odbicie do przodu jak i do tyłu). 

Odbicie atakujące może być wykonane otwartą dłonią, grzbietem dłoni, pięścią oraz każdą inną 

częścią ciała. 

Każde odbicie oburącz palcami musi być nienaganne ("czyste"). Wyjątkiem jest obrona silnego ataku, 

gdzie piłka może być lekko przytrzymana. Przy zachowaniu warunku czystego odbicia, można piłkę 

zagrać również do tyłu. 

Obrona poprzez odbicie otwartą dłonią (dłońmi) od dołu jest błędem. 

7. Program Turnieju 

- 9:00 – zbiórka drużyn uczestniczących w Turnieju 

- 9.15 – oficjalne otwarcie Turnieju 

- 9.30 – rozpoczęcie rozgrywek 



- 18.00 – planowane zakończenie rozgrywek 

- 18.15 – zakończenie Turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

8. Nagrody 

Za trzy pierwsze miejsca dyplomy, medale oraz puchary jako nagrody indywidualne najlepszych 

zawodników w turnieju. 

9. Ustalenia organizacyjne 

Organizator powołał zespół organizacyjny, który w jego imieniu będzie czuwał nad właściwą 

organizacją oraz przebiegiem zawodów. Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z 

akceptacją niniejszego regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry 

organizator ma prawo do: 

- weryfikacji wyniku meczu, 

- dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek. Organizator nie odpowiada za rzeczy 

pozostawione w szatni oraz na trybunach. Zawodników obowiązuje strój sportowy. 

Za uczestnictwo w zawodach obowiązuje wpisowe: 20zł od drużyny. Drużyna musi liczyć 2 osoby. 

Organizator zapewnia sędziów oraz wodę. 

10. Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych związanych z 

organizacją i przebiegiem turnieju. Jeżeli nie zbierze się minimum 3 drużyny organizator może 

odwołać turniej. Zapisane drużyny będą poinformowane telefonicznie bądź mailowo 2 dni przed 

rozpoczęciem turnieju. W takim przypadku wpisowe zostanie zwrócone po skontaktowaniu się z 

kapitanem drużyny. 

11. Zapisy 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 503 010 449 oraz 509 413 805, lub 

mailem: siatkarkigk@wp.pl 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Zapisy drużyn: 

- imię i nazwisko kapitana 

- telefon kontaktowy oraz e-mail 

- lista z imionami i nazwiskami zawodników (wszystkie te dane będą na wyłączność organizatora) 

- wpłaty za wpisowe można dokonać przelewem na konto podane przez organizatora lub gotówką w 

dniu zawodów 

Nr konta: 12 8003 0003 2001 0000 0778 0009 

Mazovia Bank Spółdzielczy 

 


