
 

REGULAMIN 

GRAND PRIX TCZEWA  

W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ +40 
 

ORGANIZATOR : 

1. Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Tczewie 

 

Współorganizator: 

1. The North Event 

 

Terminy i miejsce rozgrywek:  
2. W skład GP wchodzą 4 turnieje rozgrywane w lipcu i sierpniu:  

3. Turnieje rozgrywane są w czwartki 21, 28 Lipca oraz 18 i 25 Sierpnia 2022 r  

4. Turniej rozgrywany jest na 6 boiskach zlokalizowanych przy siedzibie TCSiR :  

 3 boiska na terenie Kanonki,  

 3 boiska na terenie kompleksu basenów odkrytych  

5. Rozpoczęcie gier o godzinie 17:30 - zespoły, które nie stawią się do meczu o wyznaczonej porze 

otrzymują walkower 
6. Zawodnicy są proszeni o stawianie się na mecz z wyprzedzeniem – np. 15-20 minut przed meczem 

 

Prawo startu: 

7. Zawodnik może grać w danym turnieju tylko w 1 drużynie i tylko w jednej kategorii. 
8. Jeden zawodnik nie może reprezentować (w razie absencji drugiego) swojej drużyny. 

 

Zgłoszenia: 

9. W turniejach udział biorą drużyny 2-osobowe, każdy z zawodników musi mieć co najmniej 40 lat 

(kobieta 35 lat) !!! 
10. Zgłoszenia do turnieju tylko za pośrednictwem strony internetowej: www.elektronicznezapisy.pl  

11. Zgłoszenia będą przyjmowane TYLKO do każdego wtorku poprzedzającego termin rozgrywek do 

godziny 20:00, 

12. Liczba zgłoszeń ograniczona do 8 zespołów ! 

 

Zasady gry: 

13. Mecze rozgrywane są systemem tie-break – 1 set do 21 pkt. (2 pkt. przewagi), zmiana stron co 7 pkt. 

14. Drużynom przysługuje 1 przerwa w meczu. 

15. Obowiązują przepisy PZPS. 

16. Obowiązuje zakaz wystawiania piłki palcami!!! Piłkę można wystawić tylko i wyłącznie 

sposobem dolnym!!!  

17. Rozgrzewka nie może trwać dłużej niż 5 minut 

 

System gry i punktacja: 

18. Losowanie odbywa się po zamknięciu zapisów i zostanie opublikowane w środę poprzedzającą 

turniej. Wyniki losowania opublikowane na stronie www.tcsir.pl oraz na Facebook’u TCSiR 

19. Organizator prowadzi tabele turniejowe i nadzoruje przebieg zawodów. Spotkania prowadzą 

zawodnicy nie grający meczu. Sędziujemy „sami sobie” , nie grasz – sędziujesz. 

20. Pierwsza runda rozgrywana jest w 2 grupach. Z grupy wychodzą dwa najlepsze zespoły z każdej 

grupy. W każdej grupie rozstawiona jest jedna drużyna (zajmująca czołową lokatę w klasyfikacji 

generalnej GRAND PRIX). 

21. Runda druga, do której awansują 4 zespoły rozgrywana jest systemem pucharowym na krzyż - 1a:2b, 

2a:1b.  

22. Punktacja: Im-9 pkt, IIm-7 pkt, IIIm-5pkt, IVm-4pkt. Drużyny nie wychodzące z grupy otrzymują 

kolejno: 2 i 1 pkt w każdej grupie (2pkt za 3 m-ce w grupie, 1pkt za 4m-ce). 

 

http://www.elektronicznezapisy.pl/
http://www.tcsir.pl/


Nagrody i klasyfikacje: 

23. Do klasyfikacji generalnej Grand Prix zaliczane są 3 turnieje, w których drużyna zdobyła 

największą ilość punktów. 

24. Do punktacji w klasyfikacji generalnej liczą się te same pary. Zawodnicy którzy zmienią 

partnera będą sklasyfikowani jako oddzielna drużyna. 

25. Jeżeli w klasyfikacji końcowej dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów, o ostatecznej 

lokacie decyduje wyższe miejsce uzyskane w ostatnim, finałowym turnieju. 

26. Na uroczystym zakończeniu – po ostatnim turnieju nastąpi wręczenie nagród dla trzech najlepszych 

zespołów. Otrzymają one nagrody pieniężne w wysokości: Im- po 350 zł na zawodnika, IIm- po 

200zł na zawodnika, IIIm- po 100zł na zawodnika. 

27. Odbiór nagród wyłącznie osobiście. 

 

Postanowienia końcowe: 

28. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie w UZASADNIONYM PRZYPADKU 

29. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje tylko i wyłącznie organizatorowi. 

30. Każdy uczestnik zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na 

wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z RODO przez 

organizatora oraz w kanałach dystrybucji elektronicznej i lokalnych mediach zgodnie z treścią 

dołączonego do niniejszego Regulaminu załącznika nr 1, 

31. Zawodnicy oświadczają, że są zdrowi i nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju. 

32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków podczas trwania zawodów i dotyczy to 

zarówno zawodników, sędziów, publiczności i obsługi technicznej.  

33. Zawodnicy uczestniczący w zawodach ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we 

własnym zakresie. 

34. Zawodnicy oświadczają, że znany jest im regulamin zawodów sportowych i przyjmują zawarte w 

nim ustalenia 

35. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione, skradzione lub zniszczone na 

terenie rozgrywania turnieju. 

36. Organizator nie odpowiada za szkody materialne i zdrowotne powstałe podczas trwania 

turnieju. 

37. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub poniesienia 

jakichkolwiek strat bądź szkód w tym materialnych i zdrowotnych. 

38. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

 

 
Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – Informacja Administratora Danych Osobowych 


