
REGULAMIN TURNIEJU PALŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ NIKON CUP GDAŃSK 2017 

1.             Cel imprezy 

Popularyzacja i upowszechnianie siatkówki jako formy aktywności ruchowej wśród mieszkańców 
Gdańska i turystów odwiedzających plażę w Gdańsku Brzeźnie. 
 
2.             Organizatorzy ,Sponsorzy, Partner 

Nikon CEE GmbH Sp. z o.o. – Sponsor Główny 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku – Partner 
Maann 66 Promocja i Reklama - Organizator 
 
3.             Termin i lokalizacja 

Turniej obejmuje 9 poszczególnych etapów, które zostaną rozegrane na boiskach do plażowej piłki 
siatkowej zlokalizowanych na plaży, w Gdańsku Brzeźnie , po prawej stronie molo, w następujących 
dniach: 

a) 02.07.2017 r. 
b) 09.07.2017 r. 
c) 16.07.2017 r. (zmiana lokalizacji, plaża po prawej stronie od wejścia nr 52) 
d) 23.07.2017 r. (dodatkowo rozegrany zostanie Turniej Pań) 
e) 30.07.2017 r. 
f) 06.08.2017 r. 
g) 13.08.2017 r. (dodatkowo rozegrany zostanie Turniej Pań) 
h) 20.08.2017 r. 
i) 27.08.2017 r. 

4.             Kategoria wiekowa 

I kategoria: rocznik 1999 i młodsi; 
II kategoria: Open. 
Turniej Pań, rozegrany zostanie w kategorii: Open. 
 
5.             Zasady uczestnictwa 

a)     Do turnieju mogą przystąpić wszyscy chętni bez względu na wiek i płeć. Drużyna winna składać 
się z dwóch zawodników. 

b)     Turniej zostanie rozegrany zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS Plażowej. 
c)     Ilość drużyn jest ograniczona- w poszczególnych kategoriach nie może przekraczać  

24 zespołów (decyduje kolejność zgłoszeń). W zależności od liczby zgłoszonych drużyn, 
organizator podejmie decyzję o systemie rozgrywek. 

d)    Zgłoszenia drużyn do turnieju będą przyjmowane bezpośrednio przed Turniejem w Biurze 
Zawodów od godz. 11.00 do 11.30. Uwaga!- Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do biura 
zawodów w z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

e)     Dla kategorii I: konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w 
Turnieju. 

f)      Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, a ich zgłoszenie świadczy o braku 
przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu. 

i)      Nagrody  

Zwycięzcy turniejów otrzymują nagrody rzeczowe lub bony do sklepów sportowych w zależności od 
kategorii wiekowej. Wartości nagród przypadająca na jednego zawodnika to: 

 Kat. 1999 i młodsi  Kat. Open 

I miejsce 150 

 

250 

II miejsce 100 

 

150 

III miejsce 50 

 

100 

 
27.08.2017 r. Najlepszych dwóch zawodników Turnieju Nikon CUP Gdańsk 2017 otrzyma nagrody 
rzeczowe: 2 aparaty cyfrowe Nikon B500.Wyłonieni zostaną na podstawie największej liczby punktów 
zbieranej podczas wszystkich 9 turniejów. 
W przypadku gdy suma nagród rzeczowych i bonów do sklepów sportowych w czasie całego turnieju 
dla jednej osoby przekroczy kwotę 760 zł Sponsor Główny ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w 
wysokości zryczałtowanego podatku od wygranej. Nagrodę pieniężną zwycięzca przekaże 



Organizatorowi na poczet zapłaty podatku, a Organizator zobowiązany jest do uiszczenia podatku w 
kwocie i terminie zgodnymi z obowiązującymi przepisami. 
j) Punktacja. 
Podczas ostatniego Turnieju 27.08.2017r. wyłonieni zostaną dwaj zawodnicy Turnieju Nikon Cup 
Gdańsk 2017.  
- punktacja liczona po zakończeniu każdego dnia Turnieju:  
 I miejsce – 4 pkt, II – 3 pkt, III – 2 pkt, IV – 1 pkt;  
- w ostatnim turnieju 27.08.2017r., punkty do klasyfikacji ogólnej liczą się podwójnie:  
I miejsce – 8 pkt, II – 6 pkt, III – 4 pkt, IV – 2 pkt;  
 
8.             Postanowienia końcowe 

a)             Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione. 
b)             Organizatorzy zabezpieczą boiska, piłki spełniające standardy do przeprowadzenia turnieju 
plażowej piłki siatkowej, oraz obsługę sędziowską. 
c)             Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki. 
d)             Zawodnicy w zakresie NNW ubezpieczą się na koszt własny. 
e)             O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny zawodów. 
f)             Każdy uczestnik bierze udział w Turnieju na własną odpowiedzialność (w przypadku 
uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów). 
g)             Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie 
szkody z własnej, wyłącznie winy innym uczestnikom Turnieju oraz osobom trzecim. 
h)             Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Turnieju osób nadużywających 
wulgarnego słownictwa oraz spożywających alkohol na terenie organizowanego Turnieju, bądź w 
jakikolwiek inny sposób naruszające powszechnie przyjęte zasady dobrego zachowania. W razie 
ponownego złamania powyższej zasady wykluczenie obejmuje cały cykl Turniejów. 
i)              Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania ze zdjęć z wizerunkiem uczestników 
zawodów w celach promocyjno – marketingowych. Zezwolenie niniejsze obejmuje wykorzystanie 
wizerunku w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu 
prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.  
 


