
REGULAMIN 

Liga Sołeckich Czwórek – Beach Volley 2020’ 
 

I.  Cel: 

- propagowanie aktywności fizycznej; 

- popularyzacja siatkówki; 

- wyłonienie najbardziej usportowionego sołectwa gminy Dobrzyń nad Wisłą, 

- integracja amatorów siatkówki. 
 

II. Organizator: 

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą,  

tel. (0 54) 253-05-70, e-mail: dcsit@dobrzyn.pl 
 

III. Termin i miejsce:  

I kolejka - 05.07.2020r. (niedziela), Boisko piaskowe Przystań w Dobrzyniu nad Wisłą 

II kolejka - 19.07.2020r. (niedziela), Boisko piaskowe w Grochowalsku 

III kolejka - 02.08.2020r. (niedziela), Boisko piaskowe w Chalinie 

IV kolejka - 09.08.2020r. (niedziela), Boisko piaskowe w Dyblinie 

V kolejka - 15.08.2020r. (sobota), Boisko piaskowe Przystań w Dobrzyniu nad Wisłą – podsumowanie i 

wręczenie pucharów 
 

IV. Uczestnictwo: 

- w lidze  weźmie udział 6 pierwszych zgłoszonych sołectw, zgłoszenia  do 26 czerwca (piątek) do godz. 15:00 -  

- prawo startu w lidze mają obecni mieszkańcy sołectw Gminy Dobrzyń nad Wisłą, którzy dostarczą 

w wyznaczonym terminie listę osobową podpisaną przez sołtysa konkretnej miejscowości. Sołtys potwierdza 

swoim podpisem i pieczątką, że zawodnicy są mieszkańcami jego sołectwa  

- drużyny, które nie złożą do 26 czerwca 2020r. listy zgłoszeniowej, nie zostaną dopuszczone do ligii. 

- kapitanowie drużyn dostarczają jedną listę zgłoszeniową obowiązującą w czasie trwania całej ligii. 

- do listy startowej można dopisywać zawodników w trakcie trwania ligi, również  za pisemnym 

potwierdzeniem przez sołtysa 

- młodzież która ukończyła 16 lat może wystąpić w lidze po pisemnej zgodzie rodziców lub opiekunów 

prawnych oraz pod opieką osoby pełnoletniej ( nazwisko opiekuna musi być umieszczone na karcie 

zgłoszeniowej) 

V. Zasady: 

- system rozgrywek: „każdy z każdym” – jedna runda 

- mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów do 25 pkt, tie – break do 15 pkt; 

- punktacja: zwycięstwo 2:0 – 3 pkt, zwycięstwo 2:1 – 2 pkt, porażka 1:2 – 1 pkt, porażka 0:2 – 0 pkt;  

O kolejności miejsc w tabeli końcowej decyduje : 

- więcej zwycięstw 

- większa ilość zdobytych punktów 

- korzystniejszy stosunek setów 

- większa ilość wygranych setów 

- bezpośredni pojedynek 

- drużyna w danym meczu składa się z 4 zawodników grających w polu w tym minimum jedna kobieta + jeden 

rezerwowy mężczyzna - ilość kobiet rezerwowych w meczu jest nieograniczona. 

- dopuszcza się 4 zmiany zawodników w trakcie jednego seta. 

- drużyny przyjeżdżają na swój mecz na godzinę i w miejsce zgodne z terminarzem. 

- dokładne godziny meczy zostaną ustalone po zgłoszeniu kompletu drużyn. 

- kolejność meczy wg tabeli Bergera bez losowania numerów – decyduje kolejność zgłoszeń 

mailto:dcsit@dobrzyn.pl?subject=***%20Kontakt%20ze%20strony%20www.dcsit.pl%20***


- maksymalne spóźnienie drużyny wynosi 10 min ( większe spóźnienie drużyny jest traktowane jako walkower 

2:0)  

- w trakcie gry obowiązują przepisy PZPS. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów; 
 

VI. Nagrody: 

- Puchary za miejsca I-III, dyplomy  
 

VII. Postanowienia końcowe: 

- zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność lub za zgodą rodziców i nie mają przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w turnieju; 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje i koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału 

w zawodach; 

- zaakceptowanie regulaminu zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz rejestrowanie wizerunku uczestników podczas udziału w zawodach organizowanych przez 

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez 

umieszczanie zdjęć na stronie internetowej w celu informacji i promocji.  

- organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie i  harmonogramie rozgrywek. 

- interpretacja Regulaminu należy do organizatora. 

 

 

ORGANIZATOR 


