
Regulamin Majówkowego Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Prezydenta Miasta Będzina  

1. ORGANIZATORZY: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Będzinie. 

2. CEL TURNIEJU: 

* popularyzacja siatkówki plażowej w Będzinie,  

* propagowanie aktywnej formy spędzenia wolnego czasu 

* wyłonienie najlepszych par 

* budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych 

3. TERMIN I MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU: 

Turniej odbędzie się we wtorek, 2 maja na boiskach do siatkówki plażowej Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Będzinie, przy ul. Sportowej 4a. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych turniej 

par zostanie rozegrany w hali Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Będzinie-Łagiszy (ul. Jedności 38.). O 

ewentualnej zmianie miejsca rozegrania turnieju pary zostaną poinformowane telefonicznie. 

Początek zawodów zaplanowano na godz. 9.00. Planowane zakończenie nastąpi ok. godz. 14.00. 

4. ZAPISY 

Zapisy są przyjmowane w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie, przy ul. Sportowej 4 do 

piątku (28 kwietnia, godz. 12.00) pod numerem telefonu: 32 267 30 07 wew. 31. Przy zapisie należy 

podać imiona i nazwiska zawodników biorących udział w zawodach oraz numer telefonu. 

Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne. Osoby nieletnie przed rozpoczęciem turnieju muszą okazać 

zgodę podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego na udział w turnieju.  

5. SYSTEM TURNIEJU: 

Turniej zostanie rozegrany w kategorii open w systemie brazylijskim (para, która przegra dwa 

spotkania odpada z turnieju), do dwóch wygranych setów, rozgrywanych do 21 punktów, z 

zachowaniem minimum dwupunktowej przewagi. Ewentualny tie-break będzie rozgrywany do 15 

punktów, z zachowaniem minimum dwupunktowej przewagi, bez podziału na płeć, wiek i 

przynależność klubową. Szczegółowy terminarz rozgrywek zostanie opracowany na podstawie liczby 

zgłoszonych par i opublikowany na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji 

(www.osir.bedzin.pl) w sobotę, 29 kwietnia.  

6. NAGRODY: 

I miejsce - Dwa puchary, dwa dyplomy, dwa zestawy gadżetów, 

II miejsce - Dwa puchary, dwa dyplomy, dwa zestawy gadżetów, 

III miejsce - Dwa puchary, dwa dyplomy, dwa zestawy gadżetów. 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

* Organizatorzy zapewniają obiekt do organizacji zawodów, obsadę sędziowską, pomoc medyczną i 

wodę mineralną. 

* Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników zawodów. Uczestniczy ubezpieczają się we własnym 

zakresie. 

* Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatorów, ci nie ponoszą odpowiedzialności. 

* Za rzeczy zaginione lub pozostawione bez opieki organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 



* O sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy. 

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji 

regulaminu. 

* Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach 

medialnych przez organizatorów wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestnika. 

* Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w oświadczeniu odnośnie 

do stanu zdrowia/formularzu zgoda na samodzielne uczestnictwo osoby niepełnoletniej zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz.883).  

* Wzięcie udziału w turnieju stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

 


