
                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 
Siatkowa Piłka Plażowa - ,,Grand Prix” 

o Puchar Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej 

Regulamin 

 

1. NAZWA IMPREZY 

Siatkowa Piłka Plażowa - ,,Grand Prix” o Puchar Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej  

2. CEL ZAWODÓW 

Popularyzacja siatkówki plażowej i aktywnych form wypoczynku wśród mieszkańców powiatu mławskiego. 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

I  runda – 27.06.2015 r. 

II runda – 11.07.2015 r. 

III runda– 25.08.2015 r. 

Boiska do piłki siatkowej plażowej przy Mławskiej Hali Sportowej – ul Piłsudskiego 33A. 

4. ORGANIZATOR: 

Mławska Hala Sportowa 

5. UCZESTNICY 

Mieszkańcy Mławy i Powiatu Mławskiego oraz innych miast i powiatów,  bez ograniczeń wiekowych                       

i przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego 

 

 

 

www.mhsmlawa.pl 

MŁAWSKA HALA SPORTOWA W MŁAWIE 

ul. Piłsudskiego 33 a, Mława 06-500, NIP: 569-176-00-40, tel: 23 652 00 27; fax: 23 652 00 28 ; e-mail: mhs@mhsmlawa.pl    

 

    

                                                                                                                                                                                

 

 



                                                                                                                          
 

 

 

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU: 

 Zespoły dwuosobowe  

 System rozgrywek ustali Organizator w dniu zawodów w zależności od liczby zgłoszonych 
zespołów, 

 Turnieje rozgrywane będą w kategorii OPEN, 
 

  900 –  zapisy uczestników, rozgrzewka 

  930 –  losowanie, otwarcie turnieju 

1000 –  rozgrywki 

7.  PUNTACJA: 

I m – 100 pkt.,  II m – 80 pkt.,  III m – 60 pkt., itd. 

8. ZASADY FINANSOWANIA: 

 Organizator pobiera opłatę startową w wysokości 10zł od każdego z uczestników, 

 Uczestnicy pokrywają wszelkie koszty związane z udziałem własnym w rozgrywkach 

 Koszty organizacyjne ponosi Organizator 
 

9. NAGRODY 

 Zwycięzcą zostanie para, która w 3 turniejach (rundach) uzyska największą liczbę punktów.  

 Za miejsce I-III puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe 

 Dla najmłodszej pary rozgrywek  (suma wieku zawodników)  puchar, dyplom 

 Dla najstarszej pary rozgrywek (suma wieku zawodników) puchar dyplom 
 

10. PRZEPISY KOŃCOWE: 

 Turnieje rozegrane zostaną zgodnie z zasadami piłki plażowej, 

 Uczestnicy turniejów ubezpieczają się we własnym zakresie od NNW – organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe podczas turnieju. 

 Uczestnicy turnieju przystępując do rozgrywek oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem 
Turnieju, i że stan ich zdrowia nie wykazuje przeciwwskazań do wysiłku fizycznego                                                 
i uczestniczenia w zawodach sportowych. Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać aktualne 
badania lekarskie. 

 W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator w porozumieniu z sędzią Głównym 
zawodów. 
 

 

Organizator:                                                                                                          Sędzia Główny:  

Mławska Hala Sportowa             


