
Regulamin Grand Prix Plaża Open
-Turnieje Towarzyskie 2022

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Cele turnieju siatkówki plażowej:
Popularyzacja siatkówki plażowej jako aktywnego spędzania wolnego czasu, stworzenie
uczestnikom turnieju warunków do współzawodnictwa i rywalizacji zgodnie z ideą fair play.
2. Organizator:
- BDB Event, +48 730 720 332, biuro@bdbevent.pl
43-400 Cieszyn, ul. Św. Jerzego 5\59
- Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu "Anima Pro Activ"

3. Data, godzina oraz miejsce wydarzenia:
Turnieje towarzyskie Plaża Open odbędą się:

● 15-17 czerwca 2022 – Łódź, Manufaktura
● 01-03 lipca 2022 – Český Těšín/Cieszyn
● 08-10 lipca 2022 – Myślenice

W miastach zostanie rozegrany turniej w kategorii OPEN.
Maksymalna liczba par w turnieju wynosi łącznie 24 pary, dla każdej płci.

4. Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego

Regulaminu oraz do przestrzegania jego postanowień.
2. Zgłoszenia drużyn będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez system

zgłoszeniowy www.zgloszenia.bdbevent.pl
3. Ostateczny termin zgłoszenia mija w poniższych terminach, bądź w momencie

wyczerpania wolnych miejsc:
12 czerwca 2022 – Łódź, Manufaktura
28 czerwca 2022 – Český Těšín/Cieszyn
05 lipca 2022 – Myślenice

4. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłaconego wpisowego
poprzez system zgłoszeń, lub na konto organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia lub wpisania na listę
rezerwową w przypadku, gdy ilość zgłoszeń przekroczy limit.

6. W przypadku osoby niepełnoletniej wymaga się przedstawienia pisemnej zgody
rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika (zawodniczki) na udział w turnieju.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmniejszenia/zwiększenia ilości drużyn.
8. Drużyna, która zgłosiła się do turnieju zobowiązana jest zakupić pakiet startowy, w

którym znajduje się dwie koszulki lub topy zawodnicze. Koszt opłaty wysokości 50
złotych od pary. Wpłaty należy dokonać pierwszego dnia turnieju w Biurze Zawodów
lub poprzez płatność elektroniczną w momencie zgłaszania drużyny.

9. Zawodnicy otrzymują wody mineralne oraz koszulki w turnieju głównym, w których
mają obowiązek grać podczas zawodów.

10. Wpłata za pakiet startowy nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest przypadek, gdy
turniej zostanie całkowicie odwołany.

11. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach mogą być reprezentantami tylko jednej
drużyny. Skład zespołu jest niezmienny podczas całego turnieju.

12. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, nie mogą mieć przeciwwskazań
medycznych do udziału w rozgrywkach. Zasady obowiązującego regulaminu
potwierdzają podpisem pod oświadczeniem.
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13. Najlepsze trzy drużyny turnieju zobowiązane są do udziału w ceremonii dekoracji i
zakończenia turnieju w koszulkach dostarczonych przez Organizatora.

5. Zasady gry:
1. Mecze będą rozgrywane według systemu ustalonego przez Sędziego Głównego i

Organizatora w zależności od ilości zgłoszonych par i możliwości rozegrania turnieju.
2. Losowanie rozstawienia odbywa się w dniu rozpoczęcia turnieju i prowadzone jest

przez Sędziego Głównego zawodów w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
3. Mecz prowadzi sędzia wcześniej do tego upoważniony.
4. Mecze rozgrywane będą zgodnie z Oficjalnymi przepisami gry w siatkówkę plażową

na lata 2017-2020, ustanowionymi przez FIVB (Międzynarodową Federację
Siatkówki). O sprawach organizacyjnych decydować będą aktualne regulaminy PZPS
dotyczące zawodów siatkówki plażowej oraz decyzje podejmowane przez Sędziego
Głównego i Organizatorów.

5. W przypadku niestawienia się obydwu drużyn w wyznaczonym przez Organizatora
terminie drużyny zostają wyłączone z rozgrywek.

6. W przypadku, gdy jedna z drużyn nie stawi się w wyznaczonym przez Organizatora
terminie, wynik nieodbytego spotkania weryfikowany jest na korzyść drużyny
przeciwnej jako walkower.

7. Turniej w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych może zostać
skrócony, odwołany lub przeniesiony na inny dzień. Decyzje podejmują Organizatorzy
i Sędzia Główny.

8. Informacje o zmianach będą dostępne na stronie internetowej www.plazaopen.pl i na
profilu FB Plaża Open.

6. Format rozgrywek i rozstawienie:
FORMAT

1. Turniej główny rozgrywany w formacie hybrydowym dla 12 drużyn.
2. Eliminacje rozgrywane systemem pucharowym (13 drużyn i więcej) lub w grupach

(5-12 drużyn).
ROZSTAWIENIE

1. Turniej w Łodzi
1. R1-R4 - rozstawienie na podstawie liczby rozegranych turniejów Plaża Open w

latach 2010-2021 (suma rozegranych turniejów obu graczy).
2. R5-R8 - drużyny zaproszone przez Organizatora (Dzikie Karty) - w przypadku

przyznania mniejszej ilości DK, wolne miejsca uzupełniają kolejne drużyny z
rankingu Plaży Open z lat 2010-2021 zgodnie z liczbą rozegranych turniejów.

3. R9-R12 - drużyny, które wywalczyły awans z eliminacji (rozstawienie zgodnie z
liczbą rozegranych turniejów).

2. Turnieje w Cieszynie i Myślenicach
1. R1-R4 - rozstawienie na podstawie rankingu po turnieju w Łodzi.
2. R5-R8 - drużyny zaproszone przez Organizatora (Dzikie Karty) - w przypadku

przyznania mniejszej ilości DK, wolne miejsca uzupełniają kolejne drużyny z
rankingu Plaży Open po turnieju w Łodzi. Jeżeli drużyny będą mieć taką samą
liczbę punktów, to o wyższym rozstawieniu decyduje liczba rozegranych
turniejów Plaży Open 2010-2021.

3. R9-R12 - drużyny, które wywalczyły awans z eliminacji (rozstawienie zgodnie z
rankingiem Plaży Open po turnieju w Łodzi, a w następnej kolejności o
wyższym rozstawieniu decyduje liczba rozegranych turniejów Plaży Open
2010-2021).

ELIMINACJE
● 13 drużyn i więcej: eliminacje rozgrywane są systemem pucharowym do wyłonienia

czterech najlepszych drużyn;



● 5-12 drużyn: eliminacje w grupach;
● 1-4 drużyn: eliminacje nie są rozgrywane. Drużyny są rozstawiane od razu w turnieju

głównym

TURNIEJ GŁÓWNY

Grupa A
R1
R8
R9

Grupa B
R2
R7
R10

Grupa C
R3
R6
R11

Grupa D
R4
R5
R12

Baraże o ćwierćfinały
13. B2-C3
14. C2-B3
15. A2-D3
16. D2-A3
Ćwierćfinały
17. Zwycięzca Grupy A - Zwycięzca meczu nr 13
18. Zwycięzca Grupy C - Zwycięzca meczu nr 14
19. Zwycięzca Grupy B - Zwycięzca meczu nr 15
20. Zwycięzca Grupy D - Zwycięzca meczu nr 16
Półfinały
21. Zwycięzca meczu nr 17 - Zwycięzca meczu nr 18
22. Zwycięzca meczu nr 19 - Zwycięzca meczu nr 20
Mecz o 3. miejsce
23. Przegrany meczu nr 21 - Przegrany meczu nr 22
Finał
24. Zwycięzca meczu nr 21 - Zwycięzca meczu nr 22

7. Postanowienia końcowe:
1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i złożenia w dniu

zawodów podpisu na oświadczeniu dostępnym w Biurze Zawodów.
2. Organizator nie dopuści pary do rozgrywek, jeżeli choćby jeden z zawodników będzie

pod wpływem alkoholu.
3. Zawodnik uczestniczący w turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku

do działań promocyjnych i reklamowych rozgrywek.
4. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.
5. Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami.
6. Przed meczem para ma prawo do 5 minutowej rozgrzewki na boisku.
7. Za rzeczy zgubione podczas zawodów Organizator nie odpowiada.
8. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren Miasteczka Plaży

Open jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na fotografowanie,
filmowanie lub dokonywanie innego zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz na
wykorzystanie materiałów dla celów reklamowych, marketingowych i promocyjnych.

9. Na terenie boisk obowiązuje całkowity zakaz palenia.
10. Na teren Miasteczka Plaży Open zabrania się wnoszenia niebezpiecznych

przedmiotów oraz napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej

interpretacji regulaminu i zasad gry.
12. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują Organizatorzy.
13. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary z rozgrywek lub z

finału rozgrywek.



14. Pula nagród przyjęta w danym turnieju jest rozdzielona na 8 najlepszych drużyn.
Odbiór nagród finansowych następuje po zakończeniu udziału w turnieju, z
zastrzeżeniem pkt. 15.

15. Drużynom z miejsc 1-4, nagrody finansowe wypłacane są wyłącznie po ceremonii
dekoracji, na której udział jest obowiązkowy. W przypadku braku udziału w ceremonii,
nagroda nie jest wypłacana w inny trybie.

UWAGA !!! Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i
obrażenia powstałe w trakcie turnieju.

Zapraszam do udziału w turnieju.

Organizatorzy


