
Regulamin  

II Grand Prix Nowego Sącza w Siatkówce Plażowej 

1. Cel imprezy: 

- Popularyzacja siatkówki plażowej  

- Uczczenie obchodów 10-lecia MOSiR Nowy Sącz  

- Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu  

2. Organizator: 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu. ul. Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz,  

Współorganizator: 

- Nowosądecki Terenowy Związek Piłki Siatkowej  

3. Miejsce imprezy: 

Park Sportów Miejskich, Al. Piłsudskiego 4, 33-300 Nowy Sącz 

4. Terminy: 

- 30.06-01.07.2018   – 9:30  - 1 Turniej GP Nowego Sącza w Siatkówce Plażowej  

- 14-15.07.2018*   – 8:00  - 2 Turniej, w ramach 16 Mistrzostw NS. w Siatkówce Plażowej 

- 28-29.07.2018         – 9:30  - 3 Turniej GP Nowego Sącza w Siatkówce Plażowej 

- 04-05.08.2018  – 9:30  - 4 Turniej GP Nowego Sącza w Siatkówce Plażowej 

- 18-19.08.2018        –14:00 - 5 Turniej, w ramach III Festiwalu Sportów Miejskich   

UWAGA! W razie niepogody zawody zostaną przeniesione na kolejny weekend. Informacje o 

zmianie terminu zostaną umieszczone na stronie organizatora (www.mosir-ns.pl oraz na 

www.sportowysacz.pl) 

W przypadku dużej ilości drużyn, turniej może zostać rozciągnięty do 2 dni. O czym organizator 

poinformuje uczestników. 

Organizator zastrzega, że terminy oraz ilość zawodów mogą ulec zmianie ze względu na złe 

warunki atmosferyczne. 

*zawody odbędą się 14 (sobota) lub 15 (niedziela) w zależności od warunków atmosferycznych. 

Informacje na temat ostatecznego terminu, zostaną podane na stronie organizatora.  

*podczas 2 Turnieju GP i Mistrzostw Nowego Sącza w Siatkówce Plażowej NIE BĘDZIE 

POBIERANE WPISOWE 

5. Uczestnictwo: 

- Prawo startu w zawodach mają zespoły 2-osobowe plus 1 rezerwowy. (zespoły żeńskie i męskie) 

- W przypadku chęci zgłoszenia zespołu mieszanego, bierze on udział w klasyfikacji i rywalizacji 

par męskich.  

- Prawo udziału mają zawodnicy z licencjami klubowymi oraz niezrzeszeni.   

- W wyjątkowych przypadkach organizator dopuszcza udział w turnieju dodatkowego zawodnika. 

Pod warunkiem, że nie był on członkiem innej drużyny biorącej udział w cyklu II GP NS 2018.  

 

  

http://www.mosir-ns.pl/
http://www.sportowysacz.pl/


6. Zgłoszenia: 

- zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną na adres: grazyna_cempa@vp.pl 

- zgłoszenia przyjmowane będą również do 30min przed każdym turniejem 

- zgłoszenie musi zawierać nazwę drużyny oraz nazwisko kapitana, które będą niezmienne przez 

cały cykl II GP NS 2018. 

7. Kategorie: 

a) W trakcie cyklu Grand Prix, jak i na każdym turnieju zawodnicy będą klasyfikowani w 

następujących kategoriach: 

 - M mężczyzn (nagradzane 3 najlepsze zespoły) 

 - K kobiet (nagradzane 3 najlepsze zespoły) 

 

b) Warunkiem nagrodzenia 3 najlepszych zespołów w kategoriach jest uczestnictwo 

przynajmniej 3 zespołów w każdej z kategorii. W innym wypadku nagradzany jest tylko 

najlepszy zespół. 

 

8. Wpisowe: 

a) wpisowe wynosi:  

- 30zł/zespół – płatne minimum 2 dni przed dniem zawodów przelewem na nr konta: 

TZPS-Bank BGZ BNP PARIBAS 44 2030 0045 1110 0000 0076 3770 w tytule: nazwa 

drużyny i numer turnieju  

- 35zł/zespół płatne gotówką – w dniu zawodów 

b) organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub się nie 

zgłosiły w terminie zawodów. 

c) 2 Turniej GP rozgrywany w ramach 16 Mistrzostw Nowego Sącza w siatkówce plażowej nie 

podlega wpisowemu. W tym dniu wpisowe pokrywa sponsor.  

 

9. Punktacja do rankingu klasyfikacyjnego: 

Dla potrzeb rywalizacji, Organizator wprowadza punktację która uzależniona jest od ilości drużyn.  

Turnieje z większą ilością drużyn są wyżej punktowane niż turnieje o mniejszej frekwencji.  

 

Punkty będą przyznawane następująco: 

X 12 drużyn 11 drużyn 10 drużyn 9 drużyn 8 drużyn 7 drużyn 6 drużyn 5 drużyny 4 drużyny 

1 miejsce 60 55 50 45 40 35 30 25 20 

2 miejsce 55 50 45 40 35 30 25 20 15 

3 miejsce 50 45 40 35 30 25 20 15 10 

4 miejsce 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

5 miejsce 40 35 30 25 20 15 10 5  
6 miejsce 35 30 25 20 15 10 5   
7 miejsce 30 25 20 15 10 5    
8 miejsce 25 20 15 10 5     

9 miejsce 20 15 10 5      
10 miejsce 15 10 5       
11 miejsce 10 5        
12 miejsce 5         



  

a) W razie większej ilości zespołów niż 12, punkty będą nadal przyznawane wedle powyższego 

schematu. Oznacza to, że ostatnia drużyna zdobędzie 5 punktów a pierwsza wg. wzoru - 

5 punktów razy ilość drużyn ponad 12. (Przykład: 14 drużyn – I miejsce bazowa ilość punktów 

+ 2 x 5 pkt., 16 drużyn – I miejsce bazowa ilość punktów + 4 x 5. Każda drużyna poniżej 

pierwszego miejsca zdobywa proporcjonalnie o 5 punktów mniej aż do ostatniego miejsca za 

które drużyna otrzymuje 5pkt.) 

b) Po każdym turnieju punkty będą sumowane. Aktualny ranking zamieszczany będzie na 

stronie organizatora.  

c) Cykl wygrywa drużyna która zdobędzie największą łączną ilość punktów. Do klasyfikacji 

generalnej zliczane będą punkty z czterech najwyżej punktowanych turniejów, rozegranych 

przez daną drużynę. W przypadku tej samej ilości punktów, brane pod uwagę będą mecze 

bezpośrednie oraz tzw. małe punkty 

 

10. System rozgrywek: 

a) „Każdy z każdym” – 2-5 drużyn 

b) „System Brazylijski” – 6 i więcej drużyn 

c) W przypadku zgłoszenia 12 i więcej zespołów, turniej może być rozgrywany przez dwa dnia, 

przy utrzymaniu systemu „brazylijskiego”.  

11. Nagrody: 

 

a) Za miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej K (kobiet) i M (mężczyzn) przewidziane są trofea, 

dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

b) Organizator przewiduje także trofea w każdym poszczególnym turnieju w klasyfikacji  

K (kobiet) i M (mężczyzn). Nagradzane są 3 najlepsze pary w każdej z kategorii. Jeżeli w 

turnieju bierze udział mniejsza ilość drużyn niż 3 z danej kategorii, nagradzana jest tylko 1 

drużyna.  

 

12. Postanowienia końcowe : 

 

a) Pierwszy turniej – losowanie bez rozstawienia. W każdym kolejnym turnieju drużyny będą 
rozstawione wedle klasyfikacji kroczącej (ranking aktualizowany po każdym turnieju). 

b) Rozstawienia w pierwszym turnieju następnego sezonu drużyny (pod warunkiem 
zachowanie tego samego składu zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu i nazwy) 
rozstawienia będą na podstawie generalnej klasyfikacji z poprzedniego sezonu.  

c) Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się  z niniejszym regulaminem oraz jego 
przestrzegania.  

d) Każdy zespół winien posiadać jednolity strój sportowy i piłki do rozgrzewki,  

e) Każda z drużyn zobowiązana jest do zachowania porządku i czystości na terenie obiektu, 
na którym rozgrywane są mecze. 

f) Każdy zawodnik ma obowiązek podpisać oświadczenie o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do uprawiania sportu i startu w II GP NS 2018.  

g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy zdrowotne w trakcie rozgrywania 
meczów – zawodnicy posiadają świadomość, że w razie urazu nie mogą ubiegać się  
o odszkodowanie od Organizatora rozgrywek 

h) Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych używek oraz 
palenia tytoniu. 



i) W przypadku wycofania się z rozgrywek którejś z drużyn, Organizator nie przewiduje 
rozegrania dodatkowych meczów i zwrotu kosztów za nierozegrane mecze. 

j) Organizator zabezpiecza: 

- obsadę sędziowską 
- wodę  mineralną 
- poczęstunek 

k) Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione  na ławkach, boisku. 
l) Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie 
m) W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduję organizator w 

porozumieniu z sędzią głównym zawodów. 


