
REGULAMIN 

Otwarty turniej siatkówki plażowej Trefl Summer Cup 

 

I. CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja gry w piłkę siatkową plażową jako aktywnej formy spędzania wolnego 

czasu; 

2. Promocja kultury fizycznej oraz budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych poprzez 

uczestnictwo w turnieju, integracja różnych środowisk na płaszczyźnie sportowej rywalizacji. 

 

II. ORGANIZATOR 

TREFL GDAŃSK SA, z siedzibą w Gdańsku, adres: Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk. 

 

III. PARTNERZY 

Stowarzyszenie Akademia Sportu, z siedzibą w Kiełpinie, adres: ul. Szkolna 7, 83-307 

Kiełpino.  

 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. W turnieju uczestniczyć mogą zawodnicy od 18. roku życia; 

2. Drużynę może stanowić zarówno para męska, żeńska jak i mieszana; 

3. Zawodnik musi złożyć oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i rozgrywania meczów na 

własne ryzyko oraz złożyć oświadczenie RODO. (oświadczenia będą dostępne w miejscu 

rozgrywania turnieju); 

4. Poszczególne pary należy zgłaszać wg. wzoru: 

-Imię i nazwisko zawodnika nr 1 

-Data urodzenia 

-e-mail 

-numer telefonu  

-Imię i nazwisko zawodnika nr 2 

-Data urodzenia 

-e-mail 

-numer telefonu  

Zgłoszenia przyjmowane są na adres e-mail: m.mruk@treflgdansk.pl 

Termin zgłoszeń jest do 19 sierpnia 2021 r. włącznie, turniej przewidziany jest na 8 par, 

decyduje kolejność zgłoszeń; 

5. Udział w turnieju jest bezpłatny; 

6. Zawodnikom zapewniony będzie posiłek oraz woda; 

7. Dodatkowe informacje dotyczące w/w turnieju udzielane są pod w/w adresem e-mail. 

 

V. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK 

1. Turniej zostanie rozegrany na boiskach LOTOS Stadionu Letniego Gdańsk 

ul. Jantarowa 21 (wejście na plaże 53-54); 

2. Zawodnicy powinni się stawić w miejscu zawodów w celu potwierdzenia obecności i 

odebrania pakietów powitalnych o godz.13.45; 

3. Losowanie rozstawienia odbędzie się na miejscu 20 sierpnia 2021 r. o godz. 13.50; 

4. Start zawodów: 20 sierpnia 2021 r. (piątek), godz. 14.  

 

VI. SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Rozgrywki zostaną rozegrane w systemie brazylijskim na 8 par; 

2. Mecze rozgrywane na zasadzie jednego seta do 21 pkt.; 
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3. Mecz o III miejsce i finał rozgrywany do dwóch wygranych setów do 21pkt. Tie-break do 

15pkt. 

VII. NAGRODY 

1. Dla wszystkich uczestników przewidziane są torby powitalne oraz drobne upominki; 

2. Dla par z miejsc 1-3 przewidziane są medale, nagrody rzeczowe oraz finansowe:  

- I miejsce 500 zł 

- II miejsce 300 zł 

- III miejsce 200 zł 

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Mecze będą sędziowane przez sędziów PWZPS; 

2. Turniej będzie rozgrywany piłkami Mikasa VLS 300, które na mecze zapewnia 

organizator; 

3. Rozgrzewkę drużyny przeprowadzają własnymi piłkami; 

4. Turniej rozegrany zostanie według przepisów PZPS;  

5. Organizator nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i 

nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach; 

6. Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada; 

7. Każdy uczestnik biorący udział w turnieju jest świadomy, że w trakcie meczu mogą być 

przeprowadzone nagrania filmowe, zdjęcia, wywiady z uczestnikami turnieju i wyraża zgodę 

na publikację swego wizerunku w relacjach z przebiegu turnieju zamieszczony w mediach i 

materiałach promocyjnych organizatora; 

8. Uczestnicy rozgrywek są zobowiązania stosować się do regulaminu obowiązującego na 

obiekcie; 

9. Ostateczna interpretacja regulaminu i inne sprawy sporne rozstrzyga organizator turnieju. 

 

 


