
REGULAMIN  
II Gminnego Turnieju Piłki Plażowej w Dzierżanowie 

 
§1 Organizacja i warunki uczestnictwa 

1. Organizatorem Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi we współpracy z gmina Mała 

Wieś i Sołectwem Dzierżanowo. 

2. Celem turnieju jest popularyzacja sportu i aktywnego wypoczynku. 

3. Uczestnicy – mieszkańcy gminy Mała Wieś.  

4. Miejsce i termin rozgrywek: Boisko do piłki plażowej w Dzierżanowie, 08.07.2017 godz.16.00 

5. Drużyny zgłaszają się na godz. 15.30  

6. W przypadku nie zgłoszenia się drużyny do godz. 15.30, skutkuje wykluczeniem z rozgrywek. 

7. Zobowiązania Organizatora turnieju: 

a. czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i prawidłowym przebiegiem turnieju, 

b. rozstrzyga sprawy sporne i protesty, 

c. zapewnia sędziego, opiekę medyczną, sprzęt do gry oraz boisko  

d. ustala system rozgrywek 

e. ubezpiecza zawodników. 

8. Decyzje organizatorów dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne. 

9. Przystąpienie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju. 

10. Każda drużyna może zgłosić 3 zawodników, w tym co najmniej jedna kobietę.  

 

§2 Bezpieczeństwo na terenie imprezy 

1. Na terenie rozgrywek panuje stanowczy zakaz wnoszenia i spożycia alkoholu, środków 

odurzających i nikotynowych.  

2. Organizatorzy mają prawo do wyproszenia osób lub drużyn łamiących regulamin turnieju. 

 

§3 Zapisy 

1. W celu zgłoszenia drużyny do turnieju, należy przesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia do dnia 

03.07.2017 r. do godziny 15.00 na adres: GCK MultiOsada w Małej Wsi, ul. Warszawska 31, 0-

460 Mała Wieś lub osobiście w godzinach pracy GCK MultiOSada   
Kartę zgłoszenia potwierdza podpisem pełnoletni Kapitan Drużyny  

                                          

§4 Uczestnictwo 

1. Drużyny muszą być mieszane, w każdej z 3 osobowej drużyny uczestnikiem musi być co 

najmniej jedna kobieta. 

2. Uczestnictwo jest bezpłatne. Za uczestnika rozumiana jest osoba, która dobrowolnie i na własną 

odpowiedzialność bierze udział w rozgrywkach.  

3. Minimalne wymagania wiekowe ukończone 15 lat. W przypadku nieletnich wymagana jest zgoda 

rodziców na udział w Turnieju i oświadczenie o dobrym stanie zdrowia  

 

§5 Zasady przeprowadzenia zawodów 

1. Harmonogram turnieju ustalony zostanie według kolejności wpływających kart zgłoszeń,  

2. Mecze: dwie połowy po 20 minut, o zwycięstwie decyduje łączna ilość punków zdobyta w trakcie 

całego meczu 

3. System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszeń i zostanie podany na odprawie 

technicznej przed rozpoczęciem zawodów 

4. Organizator nie zapewnia strojów sportowych. 

5. Turniej rozegrany zostanie do wyłonienia jednego zwycięzcy, w przypadku remisu, zostaną 

przeprowadzone dogrywki. 

6. Nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwać będą sędziowie. Sędziowie turnieju zastrzegają 

sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 

§6  Postanowienia ogólne 

1. Każdy z uczestników Turnieju ma obowiązek sprawdzić swój stan zdrowia pod kątem możliwości 

udziału w imprezie sportowej we własnym zakresie co potwierdza podpisem na karcie zgłoszenia.  

2. Wszyscy zawodnicy grają na własną odpowiedzialność. Ze względu na amatorski charakter 

imprezy organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje odniesione przez 

zawodników podczas turnieju oraz ich skutki.  

3. Nagrodami w turnieju będą: puchary i medale.  

4. Zgłoszeni zawodnicy maja obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju. 

5. Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 

6. Kontakt do organizatora: GCK MultiOsada 570-604-310 

 


