
GRAND PRIX  

GMINY ROGOŹNO 2019 

W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 

                         

                                     REGULAMIN ROZGRYWEK  

 

ZASADY OGÓLNE 

1. Organizatorem rozgrywek jest Urząd Miejski w Rogoźnie. 

2. Z ramienia organizatora osobą bezpośrednio odpowiedzialną za przebieg  

i koordynację  rozgrywek GPGR jest „koordynator GPGR ” wyznaczony przez kierownika 

wydziału realizującego projekt w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego  

w Rogoźnie. 

3. Turniej ma formułę OPEN - w rozgrywkach biorą udział zespoły dwuosobowe (męskie, 

żeńskie, mieszane). 

4. Minimalny wiek zgłoszonego zawodnika wynosi 16 lat (ukończone), przy czym 

zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgody od rodziców lub prawnych opiekunów.  

5. Każda z drużyn przed przystąpieniem do rozgrywek jest zobowiązana do podpisania 

niniejszego REGULAMINU oraz dostarczenie FORMULARZA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU 

W ROZGRYWKACH. 

 

SYSTEM ROZGRYWEK 

6. Rozgrywki mają formułę Grand Prix, w którego ramach odbędzie się 5 turniejów 

eliminacyjnych i 1 turniej finałowy.  

7. Każda para (zespół) zgłoszona do rozgrywek ma prawo do występu w maksymalnie 2 

turniejach eliminacyjnych. 

8. W każdym turnieju eliminacyjnym może wystąpić maksymalnie 8 par (zespołów), które 

grają systemem brazylijskim. W przypadku, gdy do turnieju przystąpi mniej niż 6 par 

(zespołów), turniej eliminacyjny jest rozgrywany na zasadzie „każdy z każdym”. 

9. Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych otrzymują punkty na podstawie 

miejsc zajętych w danym turnieju: 

- 1 miejsce = 10 punktów 

- 2 miejsce = 8 punktów 

- 3 miejsce = 6 punktów 

- 4 miejsce = 4 punkty 

- miejsce 5-6 = 3 punkty 

- miejsce 7-8 = 1 punkt 

10. Po rozegraniu 5 turniejów eliminacyjnych organizator ogłasza klasyfikację końcową, 

według sumy punktów zdobytych przez poszczególne pary (zespoły). W przypadku 

zespołów, które zdobędą tę samą liczbę punktów o kolejności decyduje większa liczba 



turniejów, w których danych zespół zajął 1 miejsce, w dalszej kolejności 2 miejsce, a 

następnie 3 miejsce. 

11. W turnieju finałowym udział bierze 8 zespołów. Do turnieju finałowego awans uzyskuje: 

- 6 najwyżej sklasyfikowanych par (zespołów) z turniejów eliminacyjnych Grand Prix, 

- 2 najlepsze pary (zespoły) z turnieju BEACH VOLLEY 2019 PRUŚCE, 13-14 LIPCA 2019, 

który ma rangę dodatkowego (poza 5 eliminacyjnymi) turnieju Grand Prix Gminy 

Rogoźno 2019. 

12. Terminarz oraz miejsce rozgrywania poszczególnych turniejów o randze eliminacji 

Grand Prix podaje Organizator w załączniku do Regulaminu Rozgrywek. 

 

ROZGRYWANIE MECZÓW 

13. Mecze są rozgrywane systemem do dwóch wygranych 21-punktowych setów. 

14. W pierwszych dwóch setach w przypadku remisu 20:20 gra jest kontynuowana do             

momentu, w którym jeden z zespołów uzyska dwa punkty przewagi.  

15. Decydujący (trzeci) set – tie break  – jest rozgrywany do 15 punktów (nie obowiązuje               

zasada dwóch punktów przewagi), tj. wygrywa zespół, który jako pierwszy zdobędzie 

15. punkt.  

16. W trzecim secie po 8 zdobytych punktach następuje zmiana stron boiska.  

17. Każdy zespół ma prawo do maks. dwóch przerw na odpoczynek w meczu.  

18. Organizator po konsultacjach z zawodnikami i sędzią może zmienić zasady systemu 

(np. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne okoliczności losowe). 

 

TECHNIKA ODBIĆ 

19. Nie wolno przyjmować zagrywki odbiciem górnym oburącz "na palce”. 

20. Nie wolno atakować (przebijać piłki na stronę przeciwnika) w formie kiwnięcia -              

odbicia piłki "palcami" jednej lub obu rąk.  

21. Odbicie atakujące może być wykonane otwartą dłonią, grzbietem dłoni, pięścią oraz            

każdą inną częścią ciała.  

22. Można odbić piłkę grzbietem dłoni, pięścią lub inną twardą częścią ramienia lub inną              

częścią ciała.  

23. Wystawienie piłki do ataku w formie odbicia górnego ("palcami") może być również             

wykonane z wyskoku lub w tył, jeśli jest nienaganne ("czyste"). 

24. Podczas wystawiania wskazane jest krótkie przetrzymanie piłki (przedłużony kontakt 

z piłką), które w grze na hali uznane byłoby za błąd "piłki niesionej"(!!!). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

25. Mecze będą rozgrywane na boiskach do siatkówki plażowej wskazanych przez 

organizatora rozgrywek (Ośrodek Za Jeziorem w Rogoźnie lub boisko w Pruścach).  

26. Za przygotowanie boisk odpowiadają gospodarze obiektów, na których będą odbywać 

się zawody.  

27. Zespoły rozgrywają zawody na boiskach gospodarzy zgodnie z terminarzem turniejów.  

28. Pary (zespoły) zobowiązane są do utrzymania obiektu zawodów w czystości.  

29. Pary (zespoły) ponoszą koszty dojazdu na zawody we własnym zakresie.  



30. Każdy zawodnik oraz sędziowie uczestniczący w meczu w czasie trwania rozgrywek 

podlegają ubezpieczeniu grupowemu od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przygotowanie fizyczne i stan zdrowia 

zawodników oraz sędziów przystępujących do rozgrywek.  

32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób           

chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów. Zaleca się, by             

zawodnicy biorący udział w rozgrywkach poddali się badaniom lekarskim 

stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. 

33. W razie jakichkolwiek wątpliwości sprawy rozwiązywane są na bieżąco przez           

Organizatora. 

 

Akceptujemy poniższy regulamin i zobowiązujemy się do jego przestrzelania: 

 

 

___________________________________________ -    zespół ____________________________ 

 

 

___________________________________________ -    zespół ____________________________ 

 

 

___________________________________________ -    zespół ____________________________ 

 

 

___________________________________________ -    zespół ____________________________ 

 

 

___________________________________________ -    zespół ____________________________ 

 

 

___________________________________________ -    zespół ____________________________ 

 

 

___________________________________________ -    zespół ____________________________ 

 

 

___________________________________________ -    zespół ____________________________ 

 

 

Rogoźno, dnia 23.06.2019 r.     _____________________________________ 

                   w imieniu organizatora rozgrywek - koordynator 



GRAND PRIX  

GMINY ROGOŹNO 2019 

W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 
 

                         

                                     TERMINARZ ROZGRYWEK  

 

I TURNIEJ ELIMINACYJNY 

23.06.2019  Rogoźno, Ośrodek Za Jeziorem 

Zbiórka drużyn: godz. 9:30. Rozpoczęcie rozgrywek: godz. 10:00. 

 

II TURNIEJ ELIMINACYJNY 

30.06.2019  Rogoźno, Ośrodek Za Jeziorem 

Zbiórka drużyn: godz. 9:30. Rozpoczęcie rozgrywek: godz. 10:00. 

 

III TURNIEJ ELIMINACYJNY 

7.07.2019  Rogoźno, Ośrodek Za Jeziorem 

 

IV TURNIEJ ELIMINACYJNY 

21.07.2019  Rogoźno, Ośrodek Za Jeziorem 

 

V TURNIEJ ELIMINACYJNY 

28.07.2019  Rogoźno, Ośrodek Za Jeziorem 

 

 

- TURNIEJ FINAŁOWY - 

4.08.2019  Rogoźno, Ośrodek Za Jeziorem 

 

 

 

NAGRODY 

 

DLA NAJLEPSZYCH PAR W TURNIEJU FINAŁOWYM PRZEWIDZIANO: 

NAGRODA ZA I MIEJSCE: vouchery na zakup sprzętu sportowego o wartości 1.000 zł 

NAGRODA ZA II MIEJSCE: vouchery na zakup sprzętu sportowego o wartości 600 zł 

NAGRODA ZA III MIEJSCE: vouchery na zakup sprzętu sportowego o wartości 400 zł 

 


