
XV GRAND PRIX MALBORKA W PIŁCE SIATKOWEJ PLAŻOWEJ
MALBORK 2018

I. Cel  – Popularyzacja piłki siatkowej plażowej jako formy aktywności ruchowej
             – Wyłonienie najlepszej pary w rozgrywkach
II. Organizatorzy – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku
III. Termin i miejsce (terminarz może ulec jeszcze zmianie)
Kąpielisko Miejskie nad rzeką Nogat w Malborku

I Turniej – 1 lipiec 2018 (niedziela) godz. 11.00
II Turniej – 8 lipiec 2018 (niedziela) godz. 11.00
III Turniej – 15 lipiec 2018 (niedziela) godz. 11.00
IV Turniej – 22 lipiec 2018 (niedziela) godz. 11.00
V Turniej – 26 sierpień 2018 (niedziela) godz. 11.00
VI Turniej – 2 wrzesień 2018 (sobota) godz. 11.00

Zgłoszenia w dniu zawodów przed rozpoczęciem turnieju

IV. Uczestnictwo

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wszyscy, którzy zgłoszą swój udział w dniu zawodów 
przed rozpoczęciem turnieju w sekretariacie zawodów 

2. Drużyna składa się z 2 osób. 

V. Zasady współzawodnictwa

1.   Mecze będą rozgrywane do jednego wygranego seta do 21 pkt. W grze stosujemy się do 
obecnie obowiązujących przepisów PZPS.

1. System rozgrywek – grupy eliminacyjne z rozstawionymi zespołami. W grupie gramy 
systemem „każdy z każdym” Do następnej rundy przechodzi  8 najlepszych zespołów. 

2. Zasady punktacji i wyłaniania zwycięzców w rundzie eliminacyjnej 

-          Miejsca w grupach są ustalane na podstawie ilości zdobytych punktów, za zwycięstwo 
drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegraną 1 punkt
-          W przypadku, kiedy drużyny zdobędą taką samą ilości punktów decyduje wg podanej  
kolejności: lepszy stosunek małych punktów z wszystkich rozegranych meczów, bezpośredni mecz 
między zainteresowanymi.

1. Losowanie grup przed zawodami 
2. Kolejność spotkań ustala organizator. 



VI. Zasady punktacji i wyłaniania zwycięzcy Grand Prix.

1 m - 12pkt, 2 m - 10pkt, 3 m - 8pkt, 4 m - 7pkt, 5 m - 6pkt, 6 m - 5pkt, 7 m - 4pkt, 8 m - 
3pkt  
Pozostałe zespoły 2 lub 1 pkt. w zależności od miejsca w grupie.

Do punktacji w całym Grand Prix liczą się łączne punkty jakie zdobyła dana para w sześciu 
turniejach.  W przypadku, kiedy drużyny zdobędą taką samą ilości punktów o kolejności 
decyduje ilość zdobytych - 1 miejsc, 2 miejsc, itd...

VII. Nagrody

Imiejsce – puchary, medale, nagrody rzeczowe
IImiejsce – puchary, medale, nagrody rzeczowe
III miejsce– puchary, medale, nagrody rzeczowe
IV – VI miejsce– upominki

VIII. Przepisy końcowe

- Wszelki kwestie sporne i niejasności, jakie mogą wyniknąć  podczas rozgrywek rozstrzyga 
organizator.
- Organizator zapewnia przebieralnie, ale nie zapewnia szatni.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników turnieju.
- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu przed rozpoczęciem rozgrywek. 
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