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REGULAMIN 

Mistrzostw Polski Firm w Siatkówce Plażowej 
Business Volley Cup Beach Edition 2019 

29-30 czerwiec 2019 r. Dąbrowa-  Górnicza 

I. Organizator: 

 

Organizatorem turnieju jest firma Eagle Sport Sp. Z o.o., ul. Skalna 4/3, 43-190 Mikołów. NIP: 6351841596 | 

REGON: 366838314| KRS: 0000669595, zwany w dalszej części „Organizatorem” 
 

II. Cel:  

 

1. Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku biznesowym. 
2. Dodatkowa forma konkurowania pomiędzy firmami.  

 

III. Termin i miejsce:  

 

 29-30.06.2019 Dąbrowa Górnicza 

 Park  Zielona, ul. Letnia, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

 

IV. Uczestnictwo:  

 

1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest przesłanie do dnia 10 czerwca 2019 r: 

a. zgłoszenia udziału w turnieju oraz listy zawodników 

b. uiszczenie opłaty za wybraną opcję uczestnictwa 

2. Drużynę Firmy lub instytucji tworzy dwóch zawodników w ramach jednej drużyny,  
3. W turnieju firma może wystawić więcej niż jedną drużynę. 
4. Turniej zostanie rozegrany w 3 trzech kategoriach: 

a. Męskiej 
b. Żeńskiej 
c. Mixt 

5. Uczestnicy podczas turnieju, mają obowiązek posiadania dowodu osobistego lub innego dokumentu 
tożsamości, celem weryfikacji. 

6. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest dostarczenie w dniu zawodów (przed losowaniem) 

podpisanego oświadczenia zawodników.  
 

V. Nagrody 

 

 Miejsca I-III, puchary, medale oraz nagrody finansowe  

 Dyplomy dla wszystkich drużyn 

 Drobne upominki dla wszystkich uczestników 

 Każda drużyna otrzyma dostęp do zdjęć w formie elektronicznej dokumentujące zmagania w turnieju 

 

VI. System rozgrywek: 

 

1. Turniej rozegrany zostanie przy zastosowaniu systemu brazylijskiego. Każdy mecz turnieju będzie toczył 
się do dwóch wygranych setów do 21 punktów pod warunkiem dwupunktowej przewagi. 

2. Szczegółowy harmonogram turnieju zostanie przedstawiony po zamknięciu listy zgłoszeń.  
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VII. Przepisy gry:  

 

Turniej rozgrywany będzie zgodnie z polską wersją „Oficjalnych Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową 2017-2020”, 
wydanymi przez PZPS zgodną z międzynarodowymi przepisami gry w siatkówkę plażową FIVB. 
 

Organizator może dokonywać zmian i uzupełniać w treści niniejszego regulaminu, jeśli zmiany takie miałyby 

wpłynąć na sprawne przeprowadzenie zawodów. 

 

VIII. Postanowienia końcowe:  
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od 
wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie oraz podejmuje ostateczne 
decyzje w przypadku sporów.  

3. Na terenie rozgrywania zawodów (szatnie, boiska) obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu 
oraz palenia papierosów  

4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.  
 


