
REGULAMIN TURNIEJU
II Grand Prix Beskidów

Milówka 2014
1. ORGANIZATOR:

•Klub Sportowy „Hajduk” Milówka ul. Miodowa 12, 34-360 Milówka
•Urząd Gminy Milówka ul. Janka Kaźmierza 123, 34-360 Milówka
•Gminny Ośrodek Kultury w Milówce ul. Dworcowa 1, 34-360 Milówka

2. CEL ZAWODÓW:

•popularyzacja piłki siatkowej plażowej,
•aktywny wypoczynek.

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

• -  5 6 Lipiec 2014 – 2 boiska do siatkówki plażowej w Kompleksie Sportowo
Rekreacyjnym na końcu ulicy Parkowej w Milówce ( turniej dwudniowy)

Boisko Główne nr 1

Boisko nr 2



4. KATEGORIE

•   Mężczyźni 24 zespoły , Miksty 16 zespołów

5. ZAPISY

•do 3 Lipca 2014 przez stronę http://beach.szps.pl/system/pl/user/registration  w przypadku braku 
wystarczającej ilości drużyn w dniu turnieju do godz 9:30 pod nr tel. 660-448-325 lub 
zarzad.hajduk@gmail.com 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

•drużyna składa się z 2 zawodników (wpisanych do protokołu zawodów),

•każdy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w Turnieju pt, „ II Grand Prix Beskidów” musi
posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych turniejach lub
musi złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w nich, w
przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o zdolności do udziału w turnieju musi złożyć
przedstawiciel ustawowy.

7. SYSTEM ROZGRYWEK:

•mecze będą rozgrywane w terminie 5-6 lipiec 2014 – w przypadku pogody uniemożliwiającej 
rozegranie turnieju termin zostanie przełożony na inny termin. (Informacja w przypadku 
odwołania turnieju pojawi się na www.hajduk.milowka.pl do godz 21:00 w dniu 04.07.2014)

•turniej będzie rozgrywany systemem ustalonym przez organizatora w porozumieniu z sędzią 
głównym w dniu zawodów, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn ( na 99% system 
brazylijski.)

•turnieje odbywać się będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową,

8. SPRAWY DYSCYPLINARNE:

•sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny.

9. WARUNKI TECHNICZNE:

•mecze odbywać się będą równolegle na dwóch boiskach - od godz 10:00 na dwóch boiskach 
zaczynają mężczyźni ok godz 13:00 na jednym zaczynamy turniej mikstów.

10. PRZEPISY GRY:

•obowiązują przepisy PZPS.

11. SPRAWY FINANSOWE:

•wpisowe:

I wariant 15 zł od osoby (30 zł para) 

- opcja z  bloczkiem na kiełbasę i wodę mineralną,

II wariant 25 zł od osoby ( 50 zł para)

– opcja z  bloczkiem na kiełbasę i wodę mineralną 
– pamiątkowe koszulki (2 szt) (Męskie XL, Damskie M)

http://beach.szps.pl/system/pl/user/registration
mailto:zarzad.hajduk@gmail.com


III wariant 35 zł od osoby (70 zł para)

– opcja z  bloczkiem na kiełbasę i wodę mineralną 
– pamiątkowe koszulki (2 szt) (Męskie XL, Damskie M)
– 2 karnety wstępu na dwa dni (sobota, niedziela)  koncertów w ramach Dni Milówki 

2014 na teren amfiteatru w Milówce.

Koszulki: ( Liczba 60 szt) (48 Męskich XL 12 damskie M)

(Na zdjęciu pogladowe – w tym roku podobne ale w kolorze czerwonym)

• opłata licencyjna do ŚZPS

każdy zawodnik i zawodniczka zobowiązany jest do wykupienia licencji Śląskiego Związku Piłki 
Siatkowe (u sędziego Głównego)

– 20 zł – na cały cykl turniejów RMMŚ
– 10 zł – jednorazowa ( na jeden Turniej),

10. NAGRODY:

Pula wszystkich nagród w turnieju mężczyzn i mikstów wynosi ponad 3 tys. 

•I miejsce

               -- pamiątkowe puchary- 2 sztuki,

               -- dyplomy 2 sztuki

               -- bon towarowy o wartości 500 zł na produkty marki marki Errea do

zrealizowania w sklepie Pro Sport Katowice http://www.sklep.pro-sport.com.pl/ 
               -- odżywki sportowe 

http://www.sklep.pro-sport.com.pl/


•II miejsce 

               -- pamiątkowe puchary- 2 sztuki,

               -- dyplomy 2 sztuki

               -- bon towarowy o wartości 400 zł na produkty marki marki Errea do

zrealizowania w sklepie Pro Sport Katowice http://www.sklep.pro-sport.com.pl/ 
               -- odżywki sportowe 

•III miejsce 

               -- pamiątkowe puchary- 2 sztuki,

               -- dyplomy 2 sztuki

               -- bon towarowy o wartości 300 zł na produkty marki marki Errea do

zrealizowania w sklepie Pro Sport Katowice http://www.sklep.pro-sport.com.pl/ 
               -- odżywki sportowe 

•IV miejsce 

               -- dyplomy 2 sztuki

               -- bon towarowy o wartości 100 zł na produkty marki marki Errea do

zrealizowania w sklepie Pro Sport Katowice http://www.sklep.pro-sport.com.pl/ 
               -- odżywki sportowe 

11. SPRAWY KOŃCOWE:

•organizator zabezpiecza boisko i piłki do rozegrania meczów,
•wszyscy uczestnicy zobowiązani są do gry według zasad Fair-Play.
•organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę,
•organizator zabezpiecza sędziów,
•organizator zabezpiecza opiekę medyczną,
•mecze odbywać się będą na dwóch boiskach równocześnie,
•za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi
odpowiedzialności,
•za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada,
•ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności , każdy zawodnik gra na własne ryzyko i odpowiedzialność,
•w sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje organizator,
•organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji
Regulaminu do dnia 04.07.2014 do godz 20:00
•za organizację Turnieju pt. :II Grand Prix Beskidów odpowiedzialny jest Piotr Grzegorzek,
Prezes Zarządu Klubu Sportowego „Hajduk” Milówka tel. 660- 448 – 325
zarzad.hajduk@gmail.com,

Ramowy Harmonogram Turnieju:

22.06.2013 I dzień
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8:30 – 9:30 – Zapisy

9:30– 9:45 Losowanie

9:45 - 10:00 – Oficjalne rozpoczęcie turnieju

10:00 – 20:00 – Gry 

23.06.2013 II dzień

10:00 – Gry

17:30 – Finały

20:00 – Rozdanie nagród na głównej scenie w amfiteatrze przed gwiazdą wieczoru Dni Milówki 

Golec u Orkiestrą.

( !!!! nie ma możliwości wcześniejszego odebrania nagród !!!!)


