
REGULAMIN 

 Amatorskiego Turnieju Piłki Plażowej 

 

 Organizator – OPG Węgierska Górka, Wójt Gminy Węgierska Górka.  

 Czas i miejsce - Turniej odbędzie się w dniu 18.07.2015r. na boisku piaskowym do piłki siatkowej naprzeciwko stadionu 

sportowego w Węgierskiej Górce. 

 Uczestnictwo: 

 W zawodach może startować dowolna ilość zawodników/zawodniczek. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 lipca w Ośrodku 

Promocji Gminy Węgierska Górka. 

 Sposób przeprowadzenia:        

 Rozgrywki będą przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS. Turniej odbędzie się systemem losowania. 

 Wpisowe wynosi 20 zł od drużyny. 

 

 Wybrane przepisy gry w piłkę siatkową plażową: 

 Zespół składa się z dwóch zawodników. 

 zawodnicy grają na boisku piaskowym bez obuwia. 

 każdej drużynie przysługują jedna przerwa ( 60 sek.). 

 drużynie przysługują 3 odbicia z zaliczeniem bloku jako odbicia 1 (inaczej niż w siatkówce halowej), przy czym zawodnik 

blokujący może ponownie odbić piłkę (nawet palcami). 

 nie wolno przyjmować zagrywki odbiciem górnym - “na palce”. 

 można natomiast odbić dłońmi o zamkniętych palcach (pięść, krawędź lub nasada dłoni) lub innymi “twardymi” częściami 

ramion i nóg. 

 nie wolno atakować (przebijać piłki na stronę przeciwnika) w formie kiwnięcia - odbicia piłki “palcami” jednej lub obu rąk. 

 odbicie atakującego może być wykonane otwartą dłonią, pięścią, czubkami (ale nie opuszkami) palców i każdą inną “twardą” 

częścią ramienia lub nogi. 

 INNE REGUŁY GRY W PIŁKĘ SIATKOWĄ PLAŻOWĄ BĘDĄ OBJAŚNIANE ZAWODNIKOM PODCZAS TURNIEJU. 

 Sędziowanie: Sędziów do sędziowania w Turnieju wyznacza organizator. 

 Punktacja: Kolejność miejsc w klasyfikacji drużyn ustalona zostanie na podstawie zdobytych punktów. 

 Nagrody: Drużyny, które zajmą miejsca od I do III otrzymają puchary i dyplomy. 

 

Postanowienia końcowe: 

  Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi. Ewentualne odwołania powinny spływać 

do organizatora w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia komunikatu końcowego. Po upływie terminu nie będą rozpatrywane. 

 W razie niepogody organizator może odwołać zawody. 

 Każdy z zawodników ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, który zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych, nagrywania i fotografowania wizerunku uczestników 

dla potrzeb organizatora. 

 

Kontakt z organizatorem: 

tel. 33/864-21-87, e-mail: wegierska-gorka@opg.pl 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt. 

 


