
Regulamin Turnieju w Siatkówkę Plażową  

o Puchar Burmistrza Wadowic Bartosza Kalińskiego 
 
 
 
I. CEL 
 
1. Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja 
gry w piłkę siatkową plażową wśród rodziców, uczniów na terenie miasta Wadowice. Turniej 
zostanie rozegrany jako impreza towarzysząca Wianków nad Skawą.  
dnia 24 czerwca 2022 r. 
 
II. ORGANIZATOR 
 
1. Gmina Wadowice, Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania kultury Fizycznej i Sportu 
"ALPS" Wadowice, 
 

 

III. NAGRODY 
 
1. Trzy najlepsze drużyny oraz najlepszy siatkarz i siatkarka w każdej kategorii otrzymają puchary 
i nagrody, ufundowane przez Gminę Wadowice. 
 

 

IV. KATEGORIE I MIEJSCE ROZEGRANIA ZAWODÓW 
 
1. Rozgrywki odbędą się na dwóch boiskach nad bulwarach nad Skawą w dniu 24 czerwca 2022 r. 
w dwóch kategoriach w następujących godzinach: 
 
- Kategoria Szkoły Podstawowe od 12:30, drużyny czteroosobowe (+ rezerwowi), drużyny mogą być 
mieszane. 
 
- Kategoria OPEN, od 16:00 do 19:30, drużyny dwuosobowe, mogą być mieszane. 
 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU 
 
1. Zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres: tatarsk@tlen.pl w terminie do 21 czerwca 2022 
roku. W temacie maila należy napisać: ZGŁASZAM DRUŻYNĘ DO TURNIEJU PLAŻÓWKI, a w treści 
maila podać nazwę drużyny, imię i nazwisko osoby zgłaszającej, kategorię wiekową oraz numer 
kontaktowy. 
 
2. Składy drużyn mogą być mieszane, tzn. w jednej drużynie mogą grać zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni. 
 
3. Zgłoszony zespół w kat. SP musi posiadać swoją unikalną nazwę. W kat. OPEN nazwę drużyny 
stanowią nazwiska duetu. 
 

 

VI. ZASADY PRZEPROWADZENIE ZAWODÓW 
 
1. Sposób przeprowadzenia zawodów uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn, 
o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 



 
2. Mecze będą rozgrywane zgodnie z obecnie obowiązującymi oficjalnymi przepisami gry 
w siatkówkę plażową zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej z wyłączeniem dla kat. SP 
punktu dotyczącego liczby zawodników na boisku z dwóch do czterech 
 
3. Preferowanymi piłkami do rozgrywania meczów są Mikasa VLS-300. Piłki meczowe zapewnia  
Organizator. 
 
4. Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki przed meczem. 
 
5. Po zakończonym spotkaniu, drużyny muszą opuścić boisko nie później niż po pięciu minutach. 
 
6. Ze względu na możliwy mieszany charakter drużyn, w trakcie meczu górna krawędź siatki będzie 
umieszczona na wysokości 235 cm od podłoża, kategoria szkoły podstawowe 224 cm. 
 
7. Organizator odpowiada za zapewnienie obsady sędziowskiej. 
 
8. Mecz składa się z 2 setów (set do 21 pkt., z zachowaniem obowiązku uzyskania dwóch punktów 
przewagi w celu wygrania seta). O ile w innym miejscu regulaminu nie zapisano inaczej. 
 
9. System rozgrywek: 
 

- w kategorii SP dwie grupy po 4 drużyny, gramy każdy z każdym 2 sety do 15, drużyny zajmujące 
miejsca I i II w grupie grają ze sobą na krzyż, zwycięzcy grają o miejsce I-II, przegrani o miejsce III-IV 
poza fazą grupową gramy do 2 wygranych setów do 21, tie break do 11. 
 
- w kategorii Open 2 grupy (A,B) po 4 drużyny, gramy każdy z każdym 2 sety do 15, drużyny 
zajmujące miejsca I i II awansują do półfinałów, grając ze sobą na krzyż, poza fazą grupową gramy do 
2 wygranych setów do 15, tie break do 15. 
 
- zespół wygrywający spotkanie otrzymuje za zwycięstwo: 3 punkty meczowe (duże punkty) w 
przypadku remisu każdy z zespołów otrzymuje 1 punkt 
 
- zespół przegrywający spotkanie nie otrzymuje punktów, 
 
- kolejność zespołów w turnieju ustalana jest według liczby zdobytych punktów meczowych. 
 
- w przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje: lepszy (wyższy) 
stosunek setów zdobytych do setów straconych, lepszy (wyższy) stosunek małych punktów 
zdobytych do małych punktów straconych, jeżeli mimo zastosowania reguł określonych powyżej 
nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decydują wyniki meczu pomiędzy 
zainteresowanymi drużynami. 
 

10. Zawody w obu kategoriach zostaną zweryfikowane jako walkower, w następujących 
okolicznościach: 
 

a) zespół odmówi gry pomimo wezwania sędziego. 
 
b) zespół nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie bez uzasadnionego usprawiedliwienia, przy 
czym za niestawiennictwo w wyznaczonym terminie uważa się również spóźnienie przekraczające 10 
minut. 
 
c) zespół, który nie rozpocznie spotkania w terminie przegrywa pierwszego seta 0:21 . Po 10 
minutach jeżeli nadal jest niegotowy do gry przegrywa spotkanie walkowerem. 
 
d) zespół rozegrał spotkanie mając w swym składzie zawodnika nieuprawnionego do gry. 
 
e) ponadto, zespół przegrywa walkowerem, jeżeli w ocenie sędziego lub Organizatora, zachowuje 
się przed lub w trakcie rozgrywania spotkania agresywnie lub wulgarnie (obrażanie przeciwnika,



 
sędziego, kibiców, niebezpieczne zachowanie w stosunku do innych zawodników, sędziego oraz 
osób trzecich) dotyczy to wszystkich zawodników oraz osób towarzyszących obu drużynom. 
 

f) mecze przegrywane walkowerem weryfikowane są z wynikiem 0:2 i 0:21 w każdym secie. 
 

11. W trakcie spotkania na boisku może znajdować się wyłącznie dwóch zawodników w kategorii 
OPEN oraz czterech zawodników w kategorii SP. 
 
12. Zmiany zawodników podczas meczu: 
 

a) w trakcie seta i meczu nie ma ograniczenia co do liczby przeprowadzanych zmian w zespole. 
 
b) zawodnik może powrócić na boisko tylko za zawodnika, który go zmienił. Z wyłączeniem zmiany 
spowodowanej kontuzją. 
 
c) zawodnik, który powrócił na boisko po zmianie, może być ponownie zmieniony w danym secie, ale 
tylko przez tego samego zawodnika z ławki co za pierwszym razem. 
 
d) chęć dokonania zmiany musi być zgłoszona sędziemu. 
 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych 
szkód na zdrowiu i mieniu zawodników startujących w turnieju. Każdy uczestnik rozgrywek bierze 
w nich udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza zawodników oraz samych 
rozgrywek. 
 
2. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju przed przystąpieniem do gry musi podpisać 

oświadczenie 
o stanie zdrowia, zapoznaniu się z regulaminem i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 
 

3. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać ze sobą zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na 
udział 
w zawodach. 
 

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione. 
 

5. Organizator nie zapewnia obecności ratownika medycznego na terenie 
przeprowadzania rozgrywek 
 
6. Na terenie, gdzie rozgrywane są zawody obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów 
alkoholowych, palenia papierosów także elektronicznych oraz zażywania innych używek. 
Obowiązuje całkowity zakaz używania wulgarnego słownictwa. Nieprzestrzeganie tego punktu 
regulaminu powoduje wykluczenie danego zawodnika z udziału w turnieju. 
 
7. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do 
skrócenia zawodów (m.in. poprzez rezygnację z fazy ćwierćfinałów w kategorii OPEN), odwołania 
lub przełożenia zawodów na inne termin. 
 
8. Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 

8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i zobowiązuje się 
do niezwłocznych ich publikacji. 
 


