REGULAMIN
GRAND PRIX W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ O PUCHAR EMERYKA

I Cel imprezy:
- popularyzacja gry w piłkę siatkową plażową,
- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
- sportowa rywalizacja fair-play dla młodzieży podczas wakacji.
II Miejsce i terminy:
I turniej GP: 18.07.2021r. – Boisko do piłki siatkowej plażowej w Baszowicach – Turniej otwarcia,
II turniej GP: 08.08.2021r. - Boisko do piłki siatkowej plażowej w Baszowicach,
III turniej GP: 29.08.2021r. - Boisko do piłki siatkowej plażowej w Baszowicach, - Turniej zamknięcia –
Podsumowanie wyników, zakończenie turnieju i wręczenie nagród w klasyfikacji generalnej.
III Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek „EMERYK”,
- Miasto i Gmina Nowa Słupia.
IV Zasady i warunki uczestnictwa:
- w turnieju mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 15 lat,
- każda drużyna składa się z 2 zawodników,
- od początku do końca Grand Prix drużyny muszą występować w niezmienionych składach osobowych
(dopuszczalna jest zmiana składu drużyny w przypadku kontuzji jednego z zawodników),
- składy drużyn mogą być mieszane (tzw. mikst czyli zawodniczka + zawodnik)
- weryfikacja zgłoszonych drużyn odbywa się w dniu turnieju w godzinach 9:00 – 9:20,
- rozpoczęcie każdego turnieju o godz. 9.30
V System rozgrywania turnieju
- mecze będą rozgrywane systemem „Brazylijskim” (dwie porażki eliminują z turnieju), zgodnie z zasadami
gry w piłkę siatkową plażową,
- każdy mecz składa się z 2 setów rozgrywanych do 21 punktów
(w przypadku zgłoszeń większej liczby drużyn organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu
rozgrywek)
- w przypadku odniesienia kontuzji wykluczającej udział zawodnika z dalszej części meczu, zespół uznaje się
za zdekompletowany, a zespołowi przeciwnemu przyznaje się punkty potrzebne do zwycięstwa. Zespół
zdekompletowany zachowuje zdobyte punkty,

- zespół, który nie stawi się w wyznaczonym przez sędziego czasie przegrywa mecz walkowerem.
VI Punktacja
- punkty zdobyte przez zespół w turniejach, w których wziął udział i zajął jedno z niżej określonych miejsc
zalicza się do KLASYFIKACJI GENERALNEJ za wszystkie turnieje:
za I miejsce w turnieju zespół otrzymuje 5 pkt,
za II miejsce w turnieju zespół otrzymuje 4 pkt
za III miejsce w turnieju zespół otrzymuje 3 pkt
za IV miejsce w turnieju zespół otrzymuje 2 pkt
za V miejsce w turnieju zespół otrzymuje 1 pkt
(5 miejsce zajmuje drużyna, która bezpośrednio przed meczem półfinałowym przegrała mecz z
późniejszym zwycięzcą turnieju)
VII Ocena zawodów
- w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie związanych z systemem rozgrywania turniejów (i innych)
decydują Organizator i sędziowie,
- wyłącznie Organizatorowi i sędziom przysługuje prawo do rozstrzygania sytuacji spornych podczas trwania
turniejów.
VIII Nagrody i wyróżnienia
- za zajęcie 1,2,3 miejsca w KLASYFIKACJI GENERALNEJ (po wszystkich 3 turniejach) zawodnicy
otrzymują nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy,
- za zajęcie pozostałych miejsc zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale
Do otrzymania nagród, pucharów i dyplomów w KLASYFIKACJI GENERALNEJ będą upoważnieni
zawodnicy, którzy wzięli udział w minimum 2 turniejach
IX Postanowienia końcowe
- każdy uczestnik biorący udział w Grand Prix wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora celem zgłoszenia do imprezy i podania wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z ustawa z
dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1781),
- akceptując regulamin każdy Uczestnik ( w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) wyraża zgodę, aby
zdjęcia, nagrania filmowe, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę
oraz na portalach internetowych a także w celach marketingowych Organizatora oraz sponsorów,
- osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna oraz
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie do wglądu przez Organizatora,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych
wypadków a także za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym,
- w zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym
przez Organizatora,

- organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie,
- zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator oraz Sędzia Główny w dniu i na miejscu
stwierdza brak możliwości rozegrania turnieju,
- organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zgłaszanych zespołów celem sprawnego
przeprowadzenia turnieju w przypadku zgłoszenia się zbyt dużej ilości drużyn,
- zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,
- w sprawach dotyczących turniejów Organizator wyznacza do kontaktu:
Daniela Binkowskiego, tel. 782-620-447

Grand Prix w siatkówce plażowej o puchar EMERYKA został współfinansowany ze środków Urzędu
Miasta i Gminy w Nowej Słupi w ramach działania „Przeciwdziałania patologiom społecznym:
alkoholizmowi i narkomanii poprzez organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych
dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych”.

