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Regulamin Mistrzostw Polski Seniorów i Seniorek Plaża Open 
 

1. Daty turniejów: 

 30 czerwiec -2 lipca – Gdańsk 

 7-9 lipca –Zamość 

 13-16 lipca – Łódź 

 20-22 lipca – Rybnik 

 28-30 lipca – Białystok 

 

2. Organizator: 

 BDB Event 

 Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu "Anima Pro Activ" 

 

3. Zasady uczestnictwa 

a) Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego 

b) Regulaminu oraz do przestrzegania jego postanowień. 

c) Warunkiem startu w rozgrywkach jest posiadanie przez zawodnika (zawodniczkę) 

odpowiedniej licencji zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej. 

d) Wszystkie zespoły, które mają zamiar wystartować w turnieju muszą dokonać rejestracji 

w programie (http://beach.pzps.pl) i postępować zgodnie z zawartymi w nim procedurami. 

Zgłoszenie musi zostać dokonane najpóźniej do godz. 14.00, trzy dni przed rozpoczęciem 

turnieju. 

e) Po zgłoszeniu na turniej należy uiścić opłatę startową w turnieju – panie 60 zł, panowie – 60 

zł. 

f)  Organizator zapewnia koszulki 16 parom zawodników i 16 parom zawodniczek, biorących 

udział w turnieju głównym. Zawodnicy mają obowiązek grać w koszulkach Organizatora 

podczas zawodów. 

g) Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach mogą być reprezentantami tylko jednej drużyny. 

h) Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, nie mogą mieć przeciwwskazań medycznych 

do udziału w rozgrywkach. Zasady obowiązującego regulaminu potwierdzają własnoręcznym 

podpisem pod oświadczeniem dostępnym w Biurze Zawodów. 

i)  Zawodnika obowiązuje znajomość zasad uczestnictwa w turnieju zawartych w dokumencie - 

„Siatkówka Plażowa Handbook 2017”. 

 

4. Postanowienia końcowe 

a. Przed meczem para ma prawo do 5 minutowej rozgrzewki na boisku. 

b. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki. 

c. Finaliści po zakończeniu rozgrywek są do dyspozycji Organizatora, mają obowiązek 

uczestnictwa w organizowanej po zakończeniu turnieju konferencji prasowej. 

d. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren Miasteczka Plaża Open jest 

równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na fotografowanie, filmowanie lub 

dokonywanie innego zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz transmitowanie lub 

przekazywanie wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę, 

Dąbrowa Górnicza (28.06 - 01.07)

Rybnik (06-08.07)

Łódź (11-13.07)

Zamość (20-22.07)

Białystok (28-30.07)

8""Siatkówka Plażowa - Handbook 2018".
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oraz na wykorzystanie tych materiałów przez Organizatora imprezy dla celów reklamowych, 

marketingowych i promocyjnych. 

e. Organizator nie dopuści pary do rozgrywek, nie zwróci parze wpisowego, jeżeli choćby jeden 

z zawodników będzie pod wpływem alkoholu. 

f. Poza godzinami wskazanymi w pkt. 5 zabronione jest przebywanie na terenie Obiektu osób 

nie upoważnionych przez Organizatora turnieju. 

g. Na terenie boisk, obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

h. Na teren Obiektu zabrania się wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów oraz napojów 

alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych. 

i. Za rzeczy zgubione podczas zawodów oraz jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie 

Miasteczka Plaża Open Organizator nie odpowiada 

j. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji 

regulaminu i zasad gry. 

k. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy. 

l. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary z rozgrywek lub z finału 

rozgrywek. 


