
REGULAMIN 
"TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 2020" 

OLDBOY - MIXT

CEL:
 Popularyzacja plażowej piłki siatkowej wśród mieszkańców Nowej Soli

ORGANIZATORZY, PARTNERZY:
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Soli,
 Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny „Astra” w Nowej Soli

TERMINY I MIEJSCE:
Rozgrywki odbywać się będą na boiskach do siatkówki plażowej, Nowa Sól,
ul. 1 Maja 26, w terminie 12 września 2020 r. (sobota)

Weryfikacja drużyn i rozpoczęcie gier:
 Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Sekretariacie zawodów w

dniu 12 września 2020 roku, w godz. 9.30 - 9.50, rozpoczęcie gier od godz.
10.00.

UCZESTNICTWO:
W turniejach mogą brać udział wszyscy chętni w dwuosobowych zespołach, w kat.:

 OLDBOY (min. 35 lat każdy z zawodników)
 MIXT - Open

Uczestnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność po okazaniu
dowodu osobistego oraz po dokonaniu wpłaty opłaty startowej tzw. „wpisowego”.

ZGŁOSZENIA:
Wcześniejsze zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą elektronicznie na adres:
m.kula@mosir-nowasol.pl w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2020 r. –
obowiązują limity uczestników:
-  Oldboy    - minimum 6 - max. 8 drużyn
-  Mixt        - minimum 6 - max. 8 drużyn
W obu  kategoriach  decydować  będzie  kolejność  zgłoszeń.  Warunkiem przyjęcia
zgłoszenia jest wpłata wpisowego na konto MKST Astra (nr konta  77 9674 0006
0000  0031  0154  0001).  W  przypadku  braku  minimalnej  ilości  zespołów  w
poszczególnych grupach, w wymaganym terminie zgłoszeń, zawody w tej grupie
zostaną odwołane.

SYSTEM ROZGRYWEK:
 Turniej  odbędzie  się  według  ogólnych  zasad  gry  w  siatkówkę  plażową

obowiązujących w Polskim Związku Piłki Siatkowej.
 System rozgrywek zostanie ustalony przed każdym turniejem w zależności

od ilości zgłoszeń. Preferowany będzie system gier tzw. „brazylijski”.

OPŁATA STARTOWA:
Opłata startowa 30 zł od zawodnika płatna przelewem na konto MKST Astra
77 9674 0006 0000 0031 0154 0001 do dnia 8 września br.
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SPRAWY FINANSOWE:
Przyjazd  i  pobyt  zawodników  na  koszt  własny.  Organizator  pokrywa  koszty
organizacji  turnieju.  Każdy  uczestnik  otrzyma  talon  na  posiłek. Organizator
zapewni w trakcie trwania zawodów wszystkim uczestnikom opiekę medyczną oraz
wodę do picia.

NAGRODY: 

Za miejsca 1-4 w każdej kategorii nagrody finansowe (na parę):

         - I m – 600 PLN,  II – 300 PLN,  III – 200 PLN,  IV - 100 PLN, 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator   zastrzega   sobie   prawo  do   ewentualnej   interpretacji  niniejszego

regulaminu.  Zdjęcia  wykonane  podczas  imprezy  mogą  być  wykorzystane  w  materiałach
reklamowych  imprezy /komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe/,
Zawodnik  zapisując się do turnieju akceptuje postanowienia  niniejszego  regulaminu.

Organizatorzy
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