
Międzynarodowy Festiwal Sportów Plażowych 

Międzynarodowy Towarzyski Turniej w Siatkówkę Plażową Kobiet
o Puchar Dyrektora ZIS

Międzynarodowy Towarzyski Turniej w Siatkówkę Plażową Mężczyzn
o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa

Galeria Krakowska 22-23.06.2019

- REGULAMIN -

I. Cel turnieju
> stworzenie widowiska sportowego
> popularyzacja siatkówki plażowej jako jednej z form rekreacji fizycznej
> promowanie czynnego i zdrowego wypoczynku
> popularyzowanie idei „fair play” w sporcie 

II. Organizator:
Centrum Promocji Plażowej Piłki Siatkowej,
ul. Krakowskie Przedmieście 13, lok. 248,  00-071 Warszawa,
nr KRS: 0000420800

III. Czas i miejsce:
w dniach 22-23 czerwca 2019.
Kraków, ul. Pawia 5 – Plac Jana Nowaka-Jeziorańskego przed Galerią Krakowską

                                   IV. Kalendarz oraz program:

Sobota – 22.06.2019
Międzynarodowy Towarzyski Turniej w Siatkówkę Plażową Kobiet o Puchar Dyrektora ZIS
ZIS Director Cup International Friendly Beach Volleyball Women Tournament

Niedziela – 23.06.2019
Międzynarodowy Towarzyski Turniej w Siatkówkę Plażową Mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa
Cracow President Cup International Friendly Beach Volleyball Men Tournament

Godz.9.00 – rejestracja zawodników, wydawanie koszulek
Godz.9.30 – odprawa techniczna zawodników i sędziów
Godz.10.00 – rozpoczęcie zawodów
Godz. 16:00 – mecz o III miejsce
Godz. 17:00 – mecz o I miejsce
Godz. 18.00 – uroczyste zakończenie zawodów oraz rozdanie nagród

V. Uczestnictwo:
1. W turniejach mogą uczestniczyć drużyny składające się z 2 zawodników/zawodniczek (w zależności od turnieju).
2. Uczestnicy zawodów muszą mieć ukończone 18 lat.

Zawody wspierają: 



3. Zawodnicy uczestniczący w turnieju winni posiadać dokument potwierdzający tożsamość i wiek oraz aktualne 
badania lekarskie stwierdzające zdolność do gry w plażową piłkę siatkową, albo w dniu
zawodów, przed ich rozpoczęciem, dostarczą organizatorom pisemne oświadczenie, że są zdrowi i nie mają
przeciwwskazań do udziału w turnieju, startują na własne życzenie i odpowiedzialność.
4. W poszczególnych turniejach obowiązuje limit 8 par.
5. Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek i woda.

VI. Sposób przeprowadzenia turniejów:
1. Mecze rozgrywane będą równolegle na dwóch boiskach z pięciominutową przerwą pomiędzy meczami. 
2. Rozgrzewkę należy przeprowadzić indywidualnie poza boiskiem - w miejscu do tego przeznaczonym.
3. Rozgrzewka na siatce trwa nie dłużej niż 3 minuty.
4. Szczegółowy system i harmonogram rozgrywek stanowi załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu.
5. Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów do 15 pkt z 2 punktową przewagą. Zmiana stron boiska będzie 
następować po każdych 7 pkt zdobytych łącznie przez drużyny. Ewentualny 3 set rozgrywany będzie również do 15 
punktów, a zmiany następować będą po każdych 5 pkt.
6. Podczas turnieju obowiązują oficjalne przepisy PZPS w siatkówkę plażową, poza zmianami ustalonymi w tym 
regulaminie oraz na odprawie przed turniejem.

VII. Sędziowie i opieka medyczna: 
1. Komisję sędziowską wyznacza organizator. 
2. Podczas zawodów dostępna będzie opieka medyczna w osobie ratownika medycznego lub pielęgniarki.

VIII. Nagrody:
1. 3 najlepsze drużyny każdego turnieju otrzymają, puchary, medale oraz nagrody dodatkowe.

IX. Dane osobowe i wizerunek:
1. Administratorem danych osobowych zawodników jest Centrum Promocji Plażowej Piłki Siatkowej, ul. Krakowskie 
Przedmieście 248 lok. 13, 00-071 Warszawa, nr KRS: 0000420800 – organizator zawodów. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z zawodami, tj. w celach 
związanych z organizacją, przeprowadzeniem i upublicznieniem listy uczestników festiwalu oraz jego zwycięzców. 
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator 
informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w zawodach. 
4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Przebieg Międzynarodowego Festiwalu Sportów Plażowych jest rejestrowany, a wszelkie materiały audio-video 
zarejestrowane podczas jego trwania służyć będą promocji wydarzenia i stowarzyszenia Centrum Promocji Plażowej 
Piłki Siatkowej w szeroko rozumianych mediach (prasie, telewizji, radiu, stronach internetowych oraz portalach 
społecznościowych). Uczestnictwo w festiwalu jest równoznaczne ze zgodą na powyższe zapisy oraz wykorzystanie 
zarejestrowanego wizerunku. 

X. Partnerzy
- Galeria Krakowska
- Urząd Miasta Krakowa
- Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

XI. Postanowienia Końcowe :
1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
2. Uczestnictwo w MFSP jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów regulaminu.
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3.Każdy zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad Fair Play oraz powszechnie przyjętych zasad dobrego 
wychowania i poszanowania innych.
4.Nieprzestrzeganie zasad powyższego regulaminu grozi dyskwalifikacją.
5.Dyskwalifikacja z powodu nie stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu jest równoznaczna 
z wykluczeniem z zawodów.
6.Ostateczną decyzję w sprawie dyskwalifikacji/wykluczenia podejmuje organizator.
7. W kwestiach spornych lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem - w każdej sprawie dotyczącej interpretacji 
przepisów decydujący głos ma organizator oraz w czasie zawodów - sędzia główny. 
8.Podczas rozgrywania meczów piłki i siatki zapewnia organizator.
9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie imprezy.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Piotr Głogowski Janusz Uznański
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