
 

 

 

 

 

 

                                              Regulamin  
      Turnieju Piłki Ręcznej Plażowej Mężczyzn 16.07.2022r.              
 

 Organizator: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji  

 Miejsce: Boiska piaszczyste Kanonka 

 Termin: 16.07.2022 r. (sobota) godzina 10:00 

Zgłoszenia: w dniu zawodów od godz. 9:30  

 Koszt udziału w turnieju: Udział bezpłatny 

Nagrody: Puchary za miejsca na podium 

 Kategorie: OPEN mężczyzn 

 
 

I. Zasady uczestnictwa: 

1. Drużyna składa się z minimum 4 zawodników (max 8) – nie dopuszcza się drużyn 
mieszanych. 

2. Minimalny wiek to 16 lat, osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica lub 
prawnego opiekuna na udział w turnieju. 

3. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych 
przeciwwskazań zdrowotnych. 

4. Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

II. Uczestnictwo: 
W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni zgodnie podziałem na wymienione wyżej 
kategorie: 

 Każdy niepełnoletni zawodnik chcący wziąć udział w rozgrywkach zobowiązany jest do 

dostarczenia oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna, potwierdzającego dobry stan 

zdrowia i brak przeciw wskazań do udziału w turnieju - warunek konieczny, bez 

oświadczenia zawodnik nie będzie dopuszczony do udziału w turnieju. Wzór 

oświadczenia/zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 Każdy niepełnoletni zawodnik musi mieć pełnoletniego opiekuna, który podpisuje  

Załącznik Nr 3 (stanowiący integralną część niniejszego regulaminu)  

 Pełnoletni opiekun, w czasie trwania rozgrywek, sprawuje opiekę i jest on odpowiedzialny za: 

 bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie nieletnich zawodników jego drużyny, 

 powiadomienie opiekunów prawnych niepełnoletnich zawodników swej grupy w 

sytuacjach trudnych, niebezpiecznych i zagrażających życiu. 

 

III. Przepisy gry: 

1. System gry oraz ilość rozgrywanych meczów uzależniony będzie od ilości 
zgłoszonych drużyn. 

2. O systemie gry oraz ilości rozgrywanych meczów drużyny zostaną poinformowane przed 
rozpoczęciem zawodów. 

3. Podczas turnieju obowiązują przepisy gry w piłkę ręczną plażową. 
 



IV. Postanowienia końcowe: 

1. Zawodnik musi posiadać strój sportowy. 

2. Przed meczem każda drużyna ma prawo do 2' rozgrzewki na boisku. 

3. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie zawodników. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz interpretacji regulaminu. 

7. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator lub sędzia główny 
zawodów. 

8. W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie 
lub za prośbą organizatora ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika lub całej drużyny, 

9. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny, 

10. Na terenie, na którym rozgrywany jest turniej obowiązuje całkowity zakaz 
spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych, 

11. Za szkody pozostawione na terenie miejsca rozgrywek (w szczególności w szatniach) 
odpowiada zawodnik lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun, 

12. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. 

13. Każdy uczestnik zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża 
zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz 
wizerunku zgodnie z RODO przez organizatora oraz w kanałach dystrybucji 
elektronicznej i lokalnych mediach zgodnie z treścią dołączonego do niniejszego 
Regulaminu załącznika, 

14. W sprawach turnieju można kontaktować się od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8:00-15:00 pod nr tel. 501 – 730 – 577 Wojciech Tocewicz 

15. Przyjmuje się, że zawodnicy oraz rodzice/opiekunowie znają i akceptują treść 
regulaminu, 

16. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w 
regulaminie 

 
 

Organizator: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 


