
REGULAMIN 
 

 

 

 

1. Organizatorzy: 

Stowarzyszenie „Nasze Powiśle” w Brzostkowie  

 

 

2. Instytucje wspierające: 

Urząd Gminy w Nowym Korczynie  

 

3. Cele: 

1. Popularyzacja aktywnej formy spędzania czasu oraz gry w plażową piłkę siatkową. 

2. Kształtowanie takich postaw jak: koleżeństwo, współzawodnictwo oraz zespołowe dążenie 

do celu. 

3.Promowanie zdrowego stylu życia.  

4. Popularyzacja zasady sportowej fair play 

5. Sportowa rywalizacja. 

6. Integracja uczestników. 

7. Zapewnienie dobrej zabawy kibicom. 

 

4. Termin: 

5 sierpnia o godzinie 13:30 

 

5. Miejsce: 

Nowy Korczyn (plac za synagogą, obok mola) 

 

6. Uczestnicy: 

2-osobowe drużyny męskie, kobiece lub mieszane (skład podstawowy)  

 

7. Zasady uczestnictwa: 

1. Drużyny zgłaszają swój udział do organizatora w terminie nie później niż do godziny 

12.00, 5 sierpnia 2018r.  

 

2. Drużynę zgłasza organizatorom kapitan: osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 694 177 149 

 

 

3. Zawodnicy grający w jednej drużynie nie mogą wchodzić w skład innej drużyny. 

 

4. Zawodnicy niepełnoletni (minimum 16 lat) mogą brać udział w mistrzostwach po złożeniu 

przez kapitana drużyny w dniu zawodów zaświadczenia, w którym rodzice wyrażają zgodę 

na ich udział w mistrzostwach. 

 

5. Kapitan drużyny powinien posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem każdego z 

zawodników wchodzących w skład drużyny i na prośbę organizatora okazać je w momencie 

sprawdzania. W przypadku braku dokumentów lub wątpliwości dotyczącej tożsamości 

zawodnika nie zostanie on dopuszczony do turnieju, a w przypadku gry zawodnika 

nieuprawnionego drużyna zostanie ukarana walkowerem. 

 

6. Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny.  

 

7. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. 

 



8. Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami plażowej piłki siatkowej.  

9. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w 

materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.  

10. Zawodnicy  zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub 

jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. 

11. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada. 

12. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

13. Wszelkie kwestie sporne dotyczące meczu rozstrzyga Sędzia Główny lub organizator. 

Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.  

14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.  

15. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.   

 

8. System rozgrywek: 

System rozgrywek będzie uzależniony od liczby zgłoszonych do turnieju drużyn i zostanie 

ustalony w dniu 5 sierpnia 2018r.  

 

9. Przepisy gry w siatkówkę plażową:  

 Zawody rozgrywane będą zgodne z przepisami gry w siatkówkę plażową,  

 Drużyna składa się z 2 zawodników, nie ma trenera  

 Gra się do 2 wygranych setów do 21 pkt., wygrana drużyna musi posiadać 2 pkt,. przewagi 

nie ma punktu końcowego, w razie stanu po 1 w setach, rozgrywana jest trzecia partia, która 

toczy się na takich samych zasadach lecz do 15 pkt. 

  

10. Punktacja: zwycięstwo 2:0 w setach – 3 pkt, zwycięstwo 2:1 w setach – 2pkt, porażka 1:2 

– 1 pkt, porażka 0:2 – 0pkt. O miejscu w tabeli decyduje (kolejno): większa liczba punktów, 

w przypadku tej samej ilości punktów o kolejności zespołów decyduje: wynik bezpośredniego 

spotkania, lepsza różnica setów oraz małe punkty, rzut monetą. 

 

Zasady gry 

 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. 

 piłka może być odbita każdą częścią ciała. 

 celem gry jest przebicie piłki nad siatką na stronę przeciwną i zapobieżenie, aby 

nie upadła we własnym polu gry 

 piłka jest wprowadzana do gry przez zawodnika zagrywającego, który zagrywa 

piłkę dłonią lub ręką posyłając ją na stronę przeciwną 

 zawodnicy mają 5 sek. na wykonanie zagrywki. 

 zespół ma prawo do trzech odbić, aby przebić piłkę na stronę przeciwną 



 zawodnik nie ma prawa do dwóch odbić następujących bezpośrednio po sobie (z 

wyjątkiem bloku) 

 wymiana toczy się do momentu upadku piłki na boisko, poza boiskiem lub gdy 

zespół nie przebije piłki na stronę przeciwną 

 zespoły mają po jednej przerwie na odpoczynek w secie. 

 przerwa między setami trwa 60 sek., przerwa na odpoczynek 30 sek (zawodnicy 

mają po 15 sekund na wejście i zejście z boiska - całkowity czas przerwy nie 

może przekroczyć 60 sekund). 

 dotknięcie piłki w bloku liczone jest jako pierwsze odbicie. 

 w przypadku przetrzymania piłki nad siatką przez dwóch zawodników 

przeciwnych drużyn - nie jest to błędem. 

 dotknięcie siatki nie jest błędem, z wyjątkiem dotknięcia górnej taśmy (przepis 

obowiązuje od roku 2013)
[
 

 nie ma błędu ustawienia zawodników i błędu rotacji. Obaj zawodnicy mogą 

zajmować dowolne miejsce na boisku. 

2. Kary 

 żółta kartka jest ostrzeżeniem (zespół nie traci punktu), natomiast czerwona 

kartka powoduje utratę punktu (bez wykluczenia zawodnika z gry). 

 nie ma kumulacji kar dla zawodników w meczu. W każdym secie zawodnik 

rozpoczyna grę z czystym kontem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Blok_(sport)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Blok_(sport)

