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REGULAMIN  OTWARTEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ 

Z OKAZJI  10-LECIA CSIR OLENDER W WIELKIEJ NIESZAWCE 

1. Organizator:  

 Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą 

w Wielkiej Nieszawce, 87-165 Cierpice, ul. Toruńska 34/40, KRS: 0000396122, NIP: 8792657606, 

REGON: 341030681.  

2. Termin i miejsce:  

 Termin: 28 SIERPNIA 2021 r. 

 Miejsce: Olender Beach Volley Club przy CSiR Olender  w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 34/40.  

 Odprawa techniczna i rozpoczęcia zawodów o godz. 10.00. W przypadku zmiany terminu 

rozpoczęcia turnieju zainteresowane strony zostaną poinformowane osobnym komunikatem.  

3. Uczestnictwo:  

 3.1. W zawodach mogą uczestniczyć zespoły składające się z co najmniej 3-ech zawodników. 

Maksymalna dopuszczalna ilość zawodników w drużynie to 4 osoby dowolnej płci. Uczestnicy 

niepełnoletni muszą mieć pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w turnieju, 

którą okazują Organizatorowi podczas weryfikacji. Minimalny wiek uczestnika to 13 lat.  

 3.2. Zawodnicy startujący w zawodach oświadczają, że są zdrowi i nie są im znane żadne 

przeciwskazania medyczne do  udziału w zawodach, oświadczają, że nie chorują ani nie mają 

objawów choroby COVID-19, udział w imprezie biorą na własne ryzyko i odpowiedzialność za 

zdrowie i następstwa od nieszczęśliwych wypadków, co potwierdzają akceptacją regulaminu 

i uczestnictwem w zawodach.  

 3.3. Zawodnicy grający w turnieju muszą posiadać  wygodne stroje Sportowe bez obuwia.  

 3.4. Drużyna musi liczyć co najmniej 3 zawodników , maksymalnie może liczyć  4 zawodników              

(1 zawodnik na zmianę). 

 3.5. Zgłoszenia należy dokonać tylko i wyłącznie poprzez adres e-mail:  recepcja@olender.info 

 3.6. Zgłoszenie do turnieju wymaga podania:  

 - nazwy zespołu (w przypadku nie podania te informacji zespół zostanie oznaczony nazwiskami 

uczestników),  

 - imiennej listę zawodników z dokładną datą urodzenia, - telefon/ mail osoby ,,kontaktowej”. 

 3.7. Termin zgłoszeń: 26.08.2021 r. 

4. Regulacje finansowe:  

 4.1. Koszty dojazdu, ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia oraz wszelkich ewentualnie 

wyrządzonych szkód ponoszą wyłącznie Uczestnicy.  

 4.2. Za udział w imprezie nie jest pobierana opłata wpisowa. 

5. System rozgrywek i sposób wyłonienia zwycięzcy:  

 5.1. Turniej  rozgrywany jest systemem „brazylijskim” lub innym w zależności od ilości zespołów. 

 5.2 Mecze będą rozgrywane zgodnie z „Oficjalnymi przepisami gry w piłkę siatkową plażową”  

z modyfikacjami przewidzianymi tym Regulaminem na potrzeby Turnieju.  
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 5.3 Spotkania będą grane do 2 (dwóch) wygranych setów do 15 punktów,  w przypadku wyniku 

1:1, seta decydującego gra się do 11 punktów (z zachowaną przewagą 2 punktów).  

 5.4 Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo:  

 - zmiany sposoby rozgrywania turnieju lub meczów w zależności od zaistniałych okoliczności 

zewnętrznych (warunki pogodowe, niestawienie się zapisanych drużyn itp.)  

 - rozstrzygania spraw spornych nie objętych niniejszym regulaminem.  

 5.5. Mecze rozgrywane będą piłkami MIKASA VL-5300, które dostarcza organizator. Siatka na 

wysokości 2,24m. 

6. Organizator zapewnia:  

 6.1. medale i puchary za 3 pierwsze miejsca;  

 6.2. nagrody rzeczowe za miejsca 2-3 tj. jednorazowe wejściówki bez limitu czasu do Aquaparku;  

 6.3. nagrodę rzeczową za I miejsce tj. karty podarunkowe do sklepu z artykułami sportowymi (po 

jednej karcie dla każdego członka zwycięskiego zespołu); 

 6.4. nagrody indywidualne dla wytypowanych zawodników. 

7. Postanowienia końcowe  

 7.1. Wszelkie sprawy sporne zaistniałe podczas turnieju rozstrzyga Organizator po zaciągnięciu 

opinii wszystkich stron oraz sędziego głównego (w razie potrzeby). Jego decyzja jest ostateczna  

i nie podlega weryfikacji.    

 7.2. Organizator ubezpiecza uczestników z wyłączeniem sędziów oraz innych osób (kibiców, 

rodzin i partnerów zawodników itp.) w zakresie przewidzianym posiadaną polisą OC. 

Ubezpieczanie OC nie dotyczy zdarzeń medycznych wynikających z kontuzji zawodników oraz 

zdarzeń medycznych wynikających z zarażenia się chorobą COVID-19.   

 7.3. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do znajomości przepisów, przyjmowania  

w sportowym duchu decyzji sędziów oraz stosowania się do zaleceń wydawanych przez 

Organizatora.  

 7.4. Organizator ma prawo zdyskwalifikować pojedynczego zawodnika bądź zespół  w przypadku 

nagannego zachowania np. przebywanie pod wyraźnym wpływem alkoholu lub środków 

odurzających, agresja itp.  

 7.5. Organizator ma prawo zdyskwalifikować pojedynczego zawodnika bądź zespół  w przypadku 

stwierdzenia spowodowania aktu wandalizmu. Każdy, kto dopuści się aktu wandalizmu 

zobowiązany jest pokryć wyrządzone przez siebie szkody w całości na własny koszt, a o każdym 

stwierdzonym przypadku wandalizmu Organizator powiadomi policję.  

 7.6.  Organizator może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie po konsultacji  z przedstawi-

cielami zgłoszonych zespołów w dowolnym momencie.  

 7.7  Zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację wszystkich postanowień tego regulaminu.  

 

Wielka Nieszawka, sierpień 2021   

        Prezes CSiROlender 

       Piotr Ratke 


