
    

 

GRAND PRIX W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ LATO 2018 

REGULAMIN 

 
1. Grand Prix składa się z 3 turniejów eliminacyjnych oraz turnieju finałowego, w którym zagra 8 najlepszych 

drużyn z eliminacji. 

2. Pierwszy turniej odbędzie się 1 lipca 2018 r. Kolejne co dwa tygodnie, natomiast turniej finałowy rozegrany 

zostanie 12 sierpnia 2018 r. na boisku do siatkówki plażowej przy Alei Bajkowych Gwiazd. 

3. W turniejach biorą udział: 

- dwuosobowe drużyny męskie 

- trzyosobowe drużyny żeńskie 

- trzyosobowe drużyny mieszane (2 kobiety + 1 mężczyzna) 

4. Zapisy przed każdym turniejem od godz. 9.00 do 10.00. Wejście boczne na basen od strony boiska. 

5. Wpisowe w każdym turnieju wynosi 15 zł (w tym wstęp na basen). 

6. Mecze rozgrywane będą na boisku piaszczystym o wymiarach 16 m dł. i 8 m szer. Siatka zawieszona jest na 

wysokości 243 cm. 

7. Dwusetowe mecze rozgrywane są do 15 punktów, przy zmianie stron co 5 punktów. W przypadku remisu 

w setach o zwycięstwie decyduje różnica małych punktów. Set uważa się za zakończony, gdy jedna z drużyn 

uzyska 2-punktową przewagę. 

8. Wystawianie, przebijanie palcami musi być wykonane tak, aby piłka była czysto odbita, prostopadle do osi 

ramion.  

9. Piłka odbita od bloku uważana jest za pierwszą piłkę. 

10. W trakcie Grand Prix obowiązują przepisy PZPS. 

11. Punktacja w turniejach: 

I m-ce – 14 pkt 

II m-ce – 12pkt 

III m-ce – 10 pkt 

IV m-ce – 9 pkt 

V m-ce – 8 pkt 

                                 VI m-ce – 7 pkt 

                                 VII m-ce – 6 pkt 

VIII m-ce – 5 pkt 

IX m-ce – 4 pkt 

X m-ce – 3 pkt 

XI m-ce – 2 pkt 

XII m-ce – 1 pkt 

 

12. Istnieje możliwość zmiany jednego zawodnika w następnym turnieju. 

13. W turniejach eliminacyjnych dla trzech najlepszych drużyn organizatorzy ufundowali puchary. W turnieju 

finałowym za miejsca I-III puchary oraz nagrody finansowe (I miejsce – 600 zł, II miejsce – 400 zł, III – 

200 zł). 

14. Impreza finansowana ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach realizowanego Programu 

Rozwoju Społecznego na lata 2015 – 2020 

 

Organizatorzy: OSiR Dzierżoniów 

                            Miasto Dzierżoniów 

MKS „Lider” Dzierżoniów 

 

 


