
REGULAMIN 

XII LETNIEJ LIGI MICHAŁA  

W PIŁCE SIATKOWEJ PLAŻOWEJ  

ŻAGAŃ 2020 

 

1. ORGANIZATOR:  

       • Arena Żagań Spółka z o.o.  

2. CEL ZAWODÓW:  

       • popularyzacja piłki siatkowej plażowej,  

       • aktywny wypoczynek.  

3. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW:  

Mecze rozgrywane będą na boiskach Kąpieliska Miejskiego w Żaganiu  w przy ulicy 

Niepodległości w dniach: 

       • 19.07.2020 r. 

       • 26.07.2020 r. 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

       • drużyna składa się z 2 zawodników (wpisanych do protokołu zawodów),  

       • każdy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w Otwartych Turniejach Piłki 

          Siatkowej Plażowej musi złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie  

          o zdolności  do udziału w nich.  

       • zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów na udział  

          w turnieju.  

       • turniej zostanie rozegrany w jednej grupie bez podziału na wiek/płeć 

5. SYSTEM ROZGRYWEK:  

       • mecze będą rozgrywane według ustalonego terminarza,  

       • poszczególne turnieje będą rozgrywane systemem ustalonym przez 

         organizatora w dniu zawodów, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn, 

         turnieje odbywać się będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową każdy 

turniej  klasyfikowany jest oddzielnie 

6. SPRAWY DYSCYPLINARNE:  

       • sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny.  

7. PRZEPISY GRY:  

         • obowiązują przepisy PZPS.  



8. NAGRODY:  

Za zdobycie: 

       • I miejsce –statuetka, dyplom                        

       • II miejsce - statuetka, dyplom             

       • III miejsce - statuetka, dyplom                      

9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: 

Podczas rozgrywek Organizator będzie prowadził dokumentację fotograficzną.  

Zdjęcia zostaną zamieszczone na stronach Organizatora: www.arena.zagan.pl, 

www.facebook.com/arenazagan oraz na stronie Urzędu Miasta Żagań: 

urzadmiasta.zagan.pl 

10. SPRAWY KOŃCOWE:  

       • organizator zabezpiecza boisko i piłki do rozegrania meczów,  

       • organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę,  

       • organizator zabezpiecza sędziów,  

       • organizator zabezpiecza opiekę medyczną,  

       • mecze odbywać się będą wg ustalonego terminarza,  

       • za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi  

         odpowiedzialności,  

       • za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada,  

       • w sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje organizator,  

       • organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej  

          interpretacji Regulaminu,  

       • tel. do bezpośredniego organizatora 724 069 580.  

11. RAMOWY HARMONOGRAM TURNIEJÓW  

9:40 – 09:50 - zapisy  

10:00 – rozpoczęcie meczy (do wyłonienia zwycięzców oraz punktowanych miejsc). 


