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REGULAMIN 

Turnieju piłki plażowej organizowanego w Błędowie  na obszarze LGD Wszyscy Razem 

realizowanego w ramach projektu „ Ekologicznie i zdrowo czyli na sportowo!” 

 

Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Turnieju piłki plażowej 

organizowanym na obszarze LGD „Wszyscy Razem” w ramach projektu „Ekologicznie i 

zdrowo czyli na sportowo! 

2. Organizator – Grupa nieformalna – Aktywne Liderki”  oraz Lokalna Grupa Działania „Wszyscy 

Razem”  przy współpracy gmin należących do LGD „Wszyscy Razem” tj:                                 

gmin powiatu przysuskiego: ( Klwów, Potworów, Gielniów, Rusinów, Odrzywół )   oraz       

gmin powiatu grójeckiego: (Błędów, Belsk Duży, Pniewy, Mogielnica, Nowe Miasto n Pilicą) 

Uczestnicy 

1. Uczestnikami rozgrywek  mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, mające pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział   jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów 

prawnych. 

3. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest uprzednie zgłoszenie uczestnika  z terenu gmin 

powiatu przysuskiego : w biurze LGD Wszyscy Razem przy ul. Opoczyńskiej 35, 26-415 Klwów 

(Urząd Gminy Klwów) lub mailowo:  biuro@lgdwr.pl  z terenu gmin powiatu grójeckiego: w 

Urzędzie Gminy Błędów ul. Sadurkowska 13 05-620 Błędów lub mailowo: 

osrodowiska@bledow.pl . Przez zgłoszenie rozumie się wysłanie na wskazany wyżej adres 

mailowy wiadomości z załączonym zgłoszeniem. 

 

Zasady gry  

 

1. Celem gry jest przebicie piłki nad siatką na stronę przeciwną, aby dotknęła podłoża boiska. 
2. Piłkę zawsze wprowadza do gry zawodnik zagrywający (i posyła ją przeciwnikowi). 
3. Piłka może być odbĳana dłońmi, rękami i całym ciałem. 
4. Zawodnicy grają boso, chyba że sędzia wyrazi zgodę na grę w skarpetach lub butach. 
5. Dwóch zawodników może odbić piłkę jednocześnie. Zalicza się wówczas dwa odbicia 
6. Jeżeli  dwóch  zawodników  z  tego  samego  zespołu  próbuje  odbić  piłkę,  ale  piłka  zostanie  

dotknięta tylko przez jednego zawodnika, zespołowi zalicza się jedno odbicie. 
7. Piłka raz podrzucona do góry musi być podana do innego zawodnika – na wykonanie zagrywki 

zawodnik ma 5 sekund od gwizdka sędziego. 
8. Drużynie – przed przebiciem piłki za siatkę – przysługują najwyżej 3 uderzenia. 
9. Set trwa, aż jedna z drużyn zdobędzie 21 punktów (przy różnicy minimum 2). 
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10. Zwycięża drużyna, która zyska przewagę 2 setów. 
11. W przypadku remisu 1:1 w setach rozgrywany jest set decydujący, tzw. tie-break, który 

rozgrywany jest do 15 punktów lub uzyskania przez jedną z ekip dwupunktowej przewagi, np. 
16:14, 17:15. 

Obowiązki Uczestników 

1. Każdy uczestnik posiada wiedzę i umiejętności poruszania się po boisku. 

2. Uczestnikom turnieju zabrania się wnoszenia i posiadania broni, materiałów wybuchowych, 

pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów. 

3. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania przepisów i ścisłego wykonywania 

poleceń służby porządkowej i Policji. 

4. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień 

niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń służb porządkowych Organizatora 

mogą zostać usunięte z boiska bez podawania przyczyn.  

5. Każdy uczestnik przed zgłoszeniem się na rozgrywki ma obowiązek zapoznać się z 

regulaminem. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.lgdwr.pl 

lub w jego siedzibie ul. opoczyńska 35,6-415 Klwów w godzinach pracy Urzędu oraz w 

Urzędzie Gminy Błędów i na stronie www.bledow.pl 

Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator zapewnia podczas trwania rozgrywek  opiekę wolontariuszy . 

2. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rozgrywek, 

zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. Udział w rozgrywkach jest  dobrowolny i 

każdy uczestnik bierze udział na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków 

pogodowych. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników. 

4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 

5. Udział w Rajdzie  jest bezpłatny. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszyscy uczestnicy biorący udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na publikację ich 

wizerunków w relacjach z przebiegu rozgrywek, zamieszczonych w mediach oraz w 

materiałach promocyjnych organizatora. 

2. Udział w rozgrywkach jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 

Organizatora jest decyzją ostateczną. 

4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jej przestrzegania. 


