REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
1. Turniej odbędzie się 2.05.2014 i będzie jednym z elementów „Kołobrzeskiego
Festiwalu Zdrowia”, zwanego dalej KFZ.
2. Zawody odbędą się na kołobrzeskiej plaży, na wysokości hotelu Pro-Vita, na
dwóch pełnowymiarowych boiskach.
3. W turnieju mogą wziąć udział maksymalnie 32 drużyny.
4. Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach: Open i w przedziale
wiekowym 16-26.
5. W kategorii OPEN drużyny składają się z 2 zawodników. W ich składzie musi
znaleźć się co najmniej jedna kobieta lub jeden siatkarz, który nie przekroczył
14 roku życia (rocznik 2000 lub młodszy).
6. W kategorii 16-26 drużyny składają się z 2 zawodników spełniających ten
przedział wiekowy, bez względu na płeć.
7. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą na oficjalnej stronie KFZ
www.kolobrzeskifestiwalzdrowia.pl.
8. Termin zgłoszeń internetowych mija 28.04.2014.
9. Dokonując zgłoszenia internetowego uczestnik zobowiązuje się do stawienia
na miejscu imprezy.
10. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą także 2.05 w biurze zawodów na
plaży w miejscu turnieju od godziny 9:00 do 9:45.
11. Losowanie odbędzie się 2.05 o godzinie 10:00, start pierwszych gier 10:15,
weryfikacja drużyn 9:45.
12. Turniej rozegrany zostanie tzw. „systemem brazylijskim”, gdzie dopiero druga
porażka eliminuje z dalszych gier.
13. Gramy do dwóch wygranych setów, przy czym w każdym do 15 punktów, z
zachowaniem zasady przewagi dwóch punktów w każdym.
14. Finały rozegrane zostaną do dwóch wygranych setów granych do 21 pkt. w
pierwszych dwóch partiach i do 15 w partii decydującej. Zasada przewagi
dwóch punktów obowiązuje.
15. Wysokość siatki będzie ustalona w dniu imprezy, na podstawie porównania
wzrostu wszystkich uczestników (może zostać obniżona z pozomiu standard).
16. W turnieju obowiązują ogólne zasady siatkówki plażowej zgodne z
regulaminem PZPS.
17. Wszelkie spory rozstrzyga na miejscu sędzia główny imprezy.
18. Organizatorzy zapewniają wodę pitną przez cały czas trwania imprezy oraz
dostęp do opieki medycznej.
19. Uczestnicy wyrażają zgodę na użycie zdjęć z zawodów na oficjalnej stronie
KFZ oraz w materiałach promocyjnych kolejnych edycji KFZ.

20. W wypadku niesprzyjających warunków pogodowych organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad rozegrania turnieju, zarówno jeśli
chodzi o system gier jak i sposób wyłaniania zwycięzców poszczególnych
pojedynków – w porozumieniu z uczestnikami rywalizacji.
21. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe koszulki oraz medale i
dyplomy za udział w turnieju, a za pierwsze miejsca w obu kategoriach pary
zawodników otrzymają dodatkowo okolicznościowe statuetki.

