
 

 

REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR DZIEKANA 

OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W WARSZAWIE  

[„Regulamin”] 

 

§ 1 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Turnieju Siatkówki Plażowej o 

Puchar Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie 

[„Turniej”]. 

2. Turniej ma charakter amatorski, koleżeński i towarzyski oraz stanowi 

wspólne, przedsięwzięcie osób biorących w nim udział. Osoby biorące udział 

w Turnieju przystępują do niego dobrowolnie na zasadach wskazanych w 

niniejszym Regulaminie i wzajemnie zobowiązują się wobec siebie do jego 

przestrzegania.  

 

§ 2 

1. Turniej odbędzie się w dniu 16 czerwca 2018 r., w klubie Monta Beach 

Volley Club przy ul. Zaruskiego 12 w Warszawie.  Zawody sportowe 

odbędą się w godzinach 9.30-16.30, natomiast kolacja przewidywana jest od 

godz. 19.30. 

2. Zgłoszenia drużyn dwuosobowych do udziału w turnieju dokonuje kapitan 

drużyny do dnia 5 czerwca 2018 roku, za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego na stronie https://www.oirpwarszawa.pl/pierwszy-

towarzyski-turniej-siatkowki-plazowej-o-puchar-dziekana-oirp-w-warszawie/ 

3. Zgłoszenie wymaga uiszczenia wymaganej opłaty w tym samym terminie.  

4. Udział w Turnieju mogą zgłosić osoby, które: posiadają tytuł magistra prawa, 

ukończyły studia podyplomowe z dziedziny prawa, są pracownikami instytucji 

wymiaru sprawiedliwości lub administracji publicznej, są zatrudnione w 

kancelariach radcowskich, adwokackich, komorniczych lub notarialnych lub 

pracują w działach prawnych innych podmiotów.  

 

§ 3 

1. Turniej rozpoczyna się losowaniem kolejności par przez sędziów. Obecność 

kapitanów drużyn podczas losowania nie jest obowiązkowa.  

2. Turniej zostanie rozegrany w kategorii kobiet i mężczyzn oraz mixty. W 

zależności od ilości zgłoszonych par, przewiduje się możliwość podziału na 

kategorie wiekowe. Decyzja o podziale zostanie podjęta najpóźniej do 

godziny 9:40 w dniu turnieju.  

3. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z polską wersją „Oficjalnych przepisów 

gry w siatkówkę plażową 2017-2020”, wydanymi przez PZPS zgodną z 

międzynarodowymi przepisami gry w siatkówkę plażową FIVB, z możliwymi 

odrębnościami ogłoszonymi przez sędziów przed rozpoczęciem turnieju. 

4. Turniej damski i męski rozegrany zostanie przy zastosowaniu systemu 

brazylijskiego. Każdy mecz Turnieju będzie toczył się do dwóch wygranych 

setów do 19 punktów pod warunkiem dwupunktowej przewagi. Tie-break 

będzie rozgrywany do 15 punktów pod warunkiem dwupunktowej przewagi z 

tym, że zdobyty 19 punkt kończy set.  
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5. Turniej mixtów rozegrany zostanie przy zastosowaniu systemu 

brazylijskiego. Każdy mecz Turnieju będzie toczył się do dwóch wygranych 

setów do 15 punktów pod warunkiem dwupunktowej przewagi. Tie-break 

będzie rozgrywany bez zasady przewagi 2 punktów.  

6. Zasady rozgrywania turniejów mogą ulec zmianie w zależności od warunków 

pogodowych, ilości zgłoszonych, drużyn lub innych nieprzewidywalnych 

okoliczności, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed rozpoczęciem 

turnieju. Zmiana zasad nie upoważnia uczestników do żądania zwrotu 

kosztów.  

7. Rozpoczęcie Turnieju nastąpi o godzinie 10:00. Rejestracja uczestników 

będzie trwać w dniu turnieju od godziny 9:15 do 9:30. O godzinie 9:40 

nastąpi losowanie par turniejowych.  

 

§ 4 

1. Podczas udziału w Turnieju zawodnik zobowiązany jest zachowywać 

zgodnie z dobrymi obyczajami, w tym z szacunkiem dla innych 

zawodników i sędziów. Niedopuszczalne są zachowania sprzeczne z 

wymienionymi zasadami, a w szczególności: umyślne naruszanie reguł 

zasad gry, używanie słów niecenzuralnych czy nierespektowanie uwag i 

decyzji sędziego. 

2. Uczestnicy Turnieju mają obowiązek przestrzegać zasad obowiązujących 

na terenie klubu Monta Beach Volley Club. 

3. W przypadku deszczu lub innych niesprzyjających okoliczności 

ograniczających lub uniemożliwiających przeprowadzenie Turnieju, 

poniesione koszty Turnieju (niepodlegające zwrotowi) nie są zwracane 

uczestnikom. 

 

§ 5 

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w 
Warszawie. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych 

znajdują się w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stornie internetowej 
https://www.oirpwarszawa.pl/pierwszy-towarzyski-turniej-siatkowki-plazowej-o-
puchar-dziekana-oirp-w-warszawie/. 

 
§ 6 

Puchary dla trzech najlepszych drużyn w kategorii kobiet i mężczyzn ufundowała  

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. 

 

§ 7 

Osoby uczestniczące w czynnościach organizacyjnych Turnieju  nie ponoszą 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym m.in. uszczerbek na zdrowiu) 

poniesione przez uczestników Turnieju podczas Turnieju ani wyrządzone przez 

uczestników podczas Turnieju. Każdy uczestnik bierze udział w Turnieju na własne 

ryzyko i odpowiedzialność, w tym oświadcza, że stan zdrowia umożliwia mu udział 

w tego typu wysiłku fizycznym. Udział w Turnieju oznacza zgodę na wszystkie 

postanowienia niniejszego Regulaminu.  

 

§ 8 



 

 

Zasady rozgrywania Turnieju mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych 

drużyn i okoliczności. 


