
REGULAMIN TURNIEJU 
SIATKONOGI

PLAŻA MIEJSKA SEROCK 22.06.2013 r.

§ 1
Organizatorem turnieju jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku.

§ 2
1. Turniej odbędzie się dnia 22.06.2013 r. od godziny 12:00 na Plaży Miejskiej w Serocku, 

ul. Retmańska 2b.
2. Turniej ma charakter rekreacyjny.

§ 3
1. W rozgrywkach obowiązują przepisy  FootVolley wraz z ustalonymi przez Organizatora.
2. W turnieju może wziąć udział dowolna ilość drużyn, które do godziny 11:50 zgłoszą się w biurze 

zawodów na Plaży Miejskiej w Serocku. 
3. Drużyny występują w składach 2-osobowych, nie ma zawodników rezerwowych.
4. System meczowy  będzie uzależniony od liczby drużyn zgłoszonych do turnieju.
5. Jeden mecz będzie trwał do 2 wygranych setów, jeden set do 15 zdobytych punktów (trzeci set również 

do 15 punktów).
6. Serwis może być wykonywany na dwa sposoby: z piachu (z kopca) lub po podrzuceniu piłki ręką 

i przebiciu jej przez siatkę dowolną częścią ciała poza rękoma.
7. Piłkę można odbijać wszystkimi częściami ciała poza rękoma.
8. Można przebić pierwszą piłkę po serwisie.
9. Dozwolone są maksymalnie 3 kontakty drużyny z piłką w akcji (jeden zawodnik może odbić piłkę 

maksymalnie 2 razy w jednej akcji – musi być co najmniej 1 podanie).

§ 4
                     1. Drużyny otrzymają za:

• Zwycięstwo – 2 punkty
• Przegraną – 0 punktów

2. O kolejności miejsc decyduje:
• Większa liczba zdobytych punktów
• Korzystniejsza różnica bramek
• Większa liczba zdobytych bramek

3.  Jeśli równą liczbę punktów będzie miało więcej niż dwie drużyny, o miejscu w tabeli decyduje 
kolejno:

• Liczba punktów zdobytych w bezpośrednich spotkaniach
• Korzystniejsza różnica bramek ze spotkań miedzy zainteresowanymi drużynami
• Korzystniejsza różnica bramek uwzględniając wszystkie spotkania
• Liczba zdobytych bramek

        4. Nagrody –  pierwsze 3 drużyny turnieju otrzymają upominki OSiR.

§ 5
1. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem uczestników. 

2. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odszkodowania ze strony organizatora za 
straty materialne, uszczerbek na zdrowiu lub życiu, jakie uczestnik poniósłby w czasie trwania turnieju

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczna interpretacja należy do 
organizatora turnieju. 

§ 6
Organizator ma prawo do dokonania zmian w regulaminie. 


