
                                 

                                                                                                 
 

Regulamin  

Grand Prix Czechowic-Dziedzic w siatkówce plażowej 2022  

 
 

1. Cele  
a) popularyzacja piłki siatkowej plażowej,  
b) integracja mieszkańców oraz promocja gminy Czechowice-Dziedzice  
c) propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,  
d) popularyzacja zdrowej –sportowej rywalizacji.  
e) wyłonienie Mistrzów Czechowic-Dziedzic na 2022 rok  
 
2. Organizator.  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach  
MKS Czechowice-Dziedzice  
 
3. Kategorie  
a)Mężczyźni  
b)Miksty  
 
4. Terminy  
 
MĘŻCZYŹNI  
a) 06 sierpnia 2022r. pierwszy turniej eliminacyjny  
b) 20 sierpnia 2022r. drugi turniej eliminacyjny  
c) 27 sierpnia 2022r. FINAŁ  
 

MIKST  
a) 07 sierpnia 2022r. pierwszy turniej eliminacyjny  
b) 21 sierpnia 2022r. drugi turniej eliminacyjny  
c) 27 sierpnia 2022r. FINAŁ 
 
5. Miejsce rozgrywek  
Boiska plażowe na terenie kąpieliska MOSiR Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 145.  
 
6. Zgłoszenia.  
a) zgłoszenia przyjmowane będą na adres e-mail imprezy@mosirczechowice-dziedzice.pl oraz do  
godz. 9.10 w dniu zawodów jeżeli pozostaną wolne miejsca.  
-9.15 losowanie, 
-9.30 rozpoczęcie turnieju, 
W zgłoszeniu proszę podać:  
- imiona i nazwiska zawodników,  
-datę turnieju,  
-telefon kontaktowy  
b) Limit par - 24 turniej męski, 24 turniej mikst  



c) terminy zgłoszeń:  
- 1 turniej eliminacyjny do 04.08.2022r. (czwartek)  
- 2 turniej eliminacyjny do 18.08.2022r. (czwartek)  
- FINAŁ do 23.08.2022r. (WTOREK)  
 

 
 
UWAGA!!!  
DRUŻYNY zapisane przez e-mail MUSZĄ potwierdzić udział w dniu turnieju (osobiście lub  
telefonicznie tel: 796 - 199 - 060 w godz. 8:30 - 9:00  
 
 
7. System rozgrywek.  
a) system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn (brazylijski, pucharowy, grupowy) -  
decyzję podejmuje sędzia główny zawodów oraz Organizator,  
b) w drugim turnieju eliminacyjnym zespoły nie będą rozstawiane 

c) jeżeli zawodnicy grają kolejno mecz po meczu to przerwa wynosi maksymalnie 15 minut. 
 
8. Punktacja  
• 1 miejsce - 30 pkt.  
• 2 miejsce - 24 pkt.  
• 3 miejsce - 20 pkt.  
• 4 miejsce - 16 pkt.  
• 5-6 miejsce - 12 pkt.  
• 7-8 miejsce - 8 pkt.  
• 9-12 miejsce - 4 pkt.  
• 13-16 miejsce-2 pkt.  
• 17-24 miejsce- 1 pkt.  
 
a) Każdy zawodnik biorący udział w turniejach eliminacyjnych zdobywa punkty rankingowe  
indywidualnie,  
b) O miejscu w rankingu par w turnieju finałowym decyduje suma punktów obu zawodników; zespół,  
który staruje w finale z dziką kartą organizatora będzie rozstawiony jako R8,  
c) W przypadku jednakowej liczby punktów o rozstawieniu decyduje dodatkowe losowanie.  
 
9. Zasady finansowania:  
a) Wpisowe w każdym turnieju wynosi 40zł od pary.  
b) Uczestnictwo w Grand Prix Czechowic-Dziedzic w siatkówce plażowej upoważnia do bezpłatnego  
korzystania z kąpieliska MOSiR w dniu zawodów,  
c) w ramach wpisowego uczestnicy mają zapewnioną wodę do picia oraz posiłek.  
 
10. Nagrody  
a) w turniejach eliminacyjnych oraz w finałowych nagrody rzeczowe dla 4 najlepszych par,  
b) wszystkie pary w turniej finałowym otrzymują koszulki/topy do gry od organizatora.  
 
11. Przepisy gry  
a) zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS - Wydział siatkówki plażowej,  
b) sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów oraz Organizator.  
 
12. Turnieje finałowe  
a) w turnieju finałowym mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy, którzy brali udział w co najmniej  
jednym turnieju eliminacyjnym,  



b) w turnieju finałowym bierze udział 8 par:  
-7 najlepszych par zawodników z 2 turniejów eliminacyjnych  
- jedna para z dziką kartą organizatora z zachowaniem warunku określonego w pkt. a,  
c) o zakwalifikowaniu się do turnieju finałowego decyduje suma punktów obu zawodników,  
d) skład drużyny - dopuszcza się dokonanie zmian w zespołach a zgłoszenia do turnieju finałowego  
należy przesłać na adres imprezy@mosirczechowice-dziedzice.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23 
sierpnia (wtorek), 
e) Drużyny zakwalifikowane do turnieju finałowego, muszą potwierdzić udział do 25.08.22r. (czwartek) do 
godz.14.00 telefonicznie 796 - 199 – 060. Niepotwierdzenie udziału skutkuje skreśleniem z listy turnieju 
finałowego i zastąpienie parą z listy rezerwowej. 
f) organizator zakłada listę drużyn rezerwowych w przypadku nie zgłoszenia się zespołu z pierwszej 7 
rankingu finalistów, 
g) turniej finałowy zostanie rozegrany systemem brazylijskim: 
-Lewa strona drabinki turniejowej do półfinału jeden set do 21 pkt  
-Prawa strona drabinki turniejowej, półfinały i finały do 2 wygranych setów do 15 pkt. 
Z powodu rozgrywania dwóch kategorii jednego dnia o kolejności spotkań decyduje na bieżąco sędzia 
główny turnieju.  
 

13. Postanowienia końcowe: 
a) organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od 
nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży, 
b) warunkiem uczestnictwa w zawodach jest akceptacja regulaminu, poprawnie wypełniona karta 
zgłoszeniowa oraz zapoznanie się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 
W przypadku osób niepełnoletnich, dodatkowo pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na 
udział w zawodach, 
c) organizator zapewnia napoje chłodzące dla zawodników, obsługę sędziowską oraz posiłek, 
d) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu, 
e) interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizator 


