
DI.441.5.1.2022 

Chwiałka Volley 2022 

Turnieje siatkówki plażowej 

 

Miejsce zawodów: 

1. Basen Letni Chwiałka, POSiR, ul. Spychalskiego 34 (dawniej ul. Chwiałkowskiego) w 

Poznaniu 

2. Oddział Rataje, POSiR, os. Piastowskie 106a w Poznaniu 

 

Terminy zawodów: 

1. 4 czerwca 2022 (sobota) godzina 08:00 – turniej męski 
2. 5 czerwca 2022 (niedziela) godzina 08:00 – turniej mikstów 

3. 5 czerwca 2022 (niedziela) godzina 13:00 – turniej żeński 
 

według harmonogramu określonego w § 2 ust.  6  Regulaminu. 

 

Uczestnicy: kobiety, mężczyźni i drużyny mieszane.  

 

Organizator: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. 

 

REGULAMIN 

 

§ 1 

CELE ZAWODÓW 

1. Popularyzacja piłki siatkowej plażowej wśród społeczności Miasta Poznania i okolic. 

2. Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu, z uwzględnieniem form ruchu na 

podłożu piaszczystym. 

3. Promowanie zdrowego stylu życia. 

4. Umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy drużynami grającymi w piłkę siatkową 

plażową. 

5. Wyłonienie zwycięskich par wśród zgłoszonych drużyn. 

6. Promowanie i budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Poznania i zaangażowanie                      

w turniej dzielnic Miasta Poznania. 

 

§ 2 

ORGANIZACJA TURNIEJU 

1. Organizator: 

1) czuwa nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek, 

2) tworzy i czuwa nad przestrzeganiem terminarza i regulaminu, 

3) rozstrzyga sprawy sporne i protesty. 

2. Decyzje Organizatora dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne. 

3. Oficjalne tabele, wyniki oraz zdjęcia z meczów, a także składy osobowe drużyn 

uczestniczących w turniejach siatkówki plażowej dostępne będą na utworzonej stronie 



internetowej www.chwialkavolley.posir.poznan.pl, oraz na profilach Facebook: Poznańskie 

Ośrodki Sportu i Rekreacji (https://www.facebook.com/posir.poznan) i Chwiałka Volley  

(https://www.facebook.com/chwialkavolley) 

4. Mecze rozgrywane będą na 4 boiskach przy Basenie Chwiałka i 4 boiskach na Oddziale 

Rataje. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby boisk, na których rozgrywane są 

mecze zależnie od liczby zgłoszonych drużyn.  

5. Zawodnicy i zawodniczki, którzy zakwalifikują się do turnieju otrzymają topy lub koszulki 

meczowe. Od momentu ich otrzymania uczestnicy mają obowiązek w nich grać we 

wszystkich meczach turniejowych. Za pozostałą część stroju siatkarskiego odpowiadają 

uczestnicy.  

6. Formuła zawodów: 

1) każdy z turniejów, rozgrywany będzie systemem zależnym od ilości zgłoszonych 

zespołów i obostrzeń sanitarnych. Preferowanym systemem przez Organizatora jest 

system brazylijski zgodny z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W przypadku 

uczestnictwa większej ilości zespołów niż 32, system zostanie odpowiednio dopasowany 

do możliwości logistycznych Organizatora, 

2) wszystkie mecze rozgrywane będą do jednego wygranego seta do 21 punktów w secie, 

przy zachowaniu dwóch punktów przewagi. W przypadku dużej liczby zgłoszeń 

Organizator dopuszcza możliwość rozgrywania pierwszych kilku rund turnieju do 

jednego wygranego seta do 15 punktów, 

3) od etapu ćwierćfinałów mecze mogą zostać wydłużone do dwóch wygranych setów do 

15 punktów w secie oraz ewentualny trzeci set do punktów 15, przy zachowaniu dwóch 

punktów przewagi, 

4) rozstawienie zespołów odbędzie się przez losowanie, 

5) godziny spotkań koordynować będzie sędzia główny zawodów lub koordynator 

zawodów, 

6) harmonogram zawodów: 

a) turniej męski: 

• 7:30 – weryfikacja obecności zgłoszonych par, 

• 8:00 – 18:00 mecze, 

• ok. 18:10 - wręczenie pucharów i nagród 

b) turniej mikst: 

• 7:45 – weryfikacja obecności zgłoszonych par, 

• 8:00 – 14:00 mecze, 

• ok. 14:10 - wręczenie pucharów i nagród 

c) turniej żeński: 

• 12:00 – weryfikacja obecności zgłoszonych par, 

• 12:30 – 18:00 mecze, 

• ok. 18:10 - wręczenie pucharów i nagród. 

7) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywania turniejów oraz czasu 

trwania meczów na poszczególnych etapach turnieju. 

8) Podane powyżej godziny mogą ulec zmianie, za które Organizator nie odpowiada. 

9)  W przypadku zakwalifikowania do turnieju większej ilości zespołów niż 32 w danej 
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kategorii, turniej odbywać się będzie jednocześnie na dwóch obiektach – Basenie 

Letnim Chwiałka i Oddziale Rataje POSiR.  

10)  Mecze finałowe odbędą się tego samego dnia na terenie Basenu Letniego Chwiałka.  

11)  Zespoły grające na Oddziale Rataje, które zakwalifikują się do finałów organizują 

transport na Basen Letni Chwiałka we własnym zakresie. 

 

§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Formalne warunki uczestnictwa w turniejach Chwiałka Volley 2022: 

1. Zgłoszenia przyjmowane są do końca dnia poprzedzającego każdy z turniejów na adres                
e-mail: chwialkavolley@posir.poznan.pl – obowiązuje kolejność zgłoszeń. W zgłoszeniu 
należy wpisać nazwę drużyny, którą się reprezentuje. W przypadku osób niepełnoletnich do 
zgłoszenia należy załączyć podpisaną zgodę rodzica/opiekuna prawnego każdego z  
zawodników. Zeskanowane zgody można wysłać na adres e-mailowy 
chwialkavolley@posir.poznan.pl lub przynieść do siedziby Organizatora – Dyrekcja POSiR ul. 
Spychalskiego 34 w Poznaniu – pok. 202. 

2. W przypadku wysłania zgody drogą e-mailową osoba zgłaszająca jest zobowiązana 
dostarczyć oryginał zgłoszenia udziału/zgody przed rozpoczęciem zawodów Organizatorowi. 

3. Do turnieju zakwalifikowanych zostanie: 
a) 27 zespołów w turnieju żeńskim 
b) 27 zespołów w turnieju mikstów 
c) 43 zespoły w turnieju męskim, 
które jako pierwsze zgłoszą się do rozgrywek oraz 5 drużyn w każdej kategorii, którym 
Organizator przyzna dzikie karty. Dziką kartę mogą otrzymać tylko zespoły, które zgłoszą się 
do rozgrywek. 

4. W przypadku dużego zainteresowania turniejem Organizator zastrzega sobie prawo do 
zwiększenia ilości drużyn do maksymalnych limitów: 
a) Turniej żeński – 48 zespoły 
b) Turniej mikst – 48 zespoły 
c) Turniej męski – 72 zespoły 

5. W przypadku zwiększenia liczby zespołów, biorących udział w turnieju Organizator 
zachowuje prawo do przyznania dzikich kart. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z przywileju przyznania dzikich kart. 
Wtedy zapisy odbywają się na zasadzie kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania miejsc                  
w turnieju. 

7. Zawodnicy lub rodzice/opiekunowie zawodników niepełnoletnich przyjmują do 
wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 
fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

8. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza, że zawodnicy lub rodzice/opiekunowie zawodników 
ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach - 
odpowiedzialność za start zawodnika i związane z tym wszelkie konsekwencje ponoszą 
zawodnicy lub rodzice/opiekunowie zawodników. 

9. Wpisowe zawodów wynosić będzie 100 zł brutto od pary i uiszczane będzie przelewem 
zgodnie z informacją mailową, którą zawodnicy otrzymają od Organizatora po otrzymaniu 
zgłoszenia do turnieju. Nieuiszczenie opłaty w terminie podanym w mailu jest 
równoznaczne z rezygnacją z gry w turnieju. Na miejsce wykluczonej pary, dopisywana 
będzie kolejna z listy zgłoszeń. 
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10. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi lub przeniesieniu na inne imprezy organizowane 
przez Organizatora. 

11. Wpisowe w wysokości 100 zł brutto obowiązuje na każdy turniej. 
12. Uczestnikami turniejów siatkówki plażowej mogą być kobiety i mężczyźni bez ograniczeń 

wiekowych. 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu zespołów w zależności od ilości 

zgłoszeń. 
14. O zamknięciu listy/uczestnictwie, decydować będzie termin zgłoszenia zespołu,                               

a informacja o zamknięciu listy zgłoszeniowej zostanie zamieszczona na stronie 
www.chwialkavolley.posir.poznan.pl. 

 

§ 4 

NAGRODY/POZOSTAŁE KWESTIE ORGANIZACYJNE 

1. Nagrody finansowe dla każdego z turniejów, zarówno żeńskim, mikstów i męskim wynoszą 
odpowiednio: 
1) I miejsce 1000 zł/ zespół, 
2) II miejsce 700 zł/ zespół, 
3) III miejsce 400 zł/ zespół, 
4) IV miejsce 200 zł/ zespół. 

2. Powyższe kwoty są kwotami brutto. 
3. Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych zespołów. 
4. Za pierwsze trzy miejsca w każdym turnieju drużyny otrzymają trofea sportowe. 
5. Organizator każdemu zawodnikowi turnieju dostarczy ciepły posiłek oraz wodę. 
6. Organizator wyłoni najlepszego zawodnika turnieju zwanego MVP. Zostanie on dodatkowo 

nagrodzony. 
 

§ 5 

WIELKOPOLSKI WIELKI SZLEM 

1. Chwiałka Volley 2022 wchodzi w skład cyklu Wielkopolski Wielki Szlem, na który składają się 

również  Zbąszyń Cup (18-19 czerwca 2022) oraz Plaża Wrze (6-7 sierpnia 2022).  

2. W roku 2022 turniejem finałowym Wielkopolskiego Wielkiego Szlema będzie Plaża Wrze. 

3. Do turnieju finałowego może zgłosić się każdy. 

4. Prawo do gry w turnieju finałowym Plaża Wrze 2022 zapewnią sobie trzy najwyżej 

sklasyfikowane drużyny w turniejach: Chwiałka Volley 2022 oraz Zbąszyń Cup. 

5. Organizatorzy cyklu Wielkopolski Wielki Szlem przewidzieli nagrodę dla najlepszej pary w 

turnieju damskim oraz męskim. Nagroda przysługuje wyłącznie zespołom, które zagrają we 

wszystkich trzech turniejach Wielkopolskiego Wielkiego Szlema.  

6. Nagroda dla najlepszej drużyny cyklu zostanie wręczona podczas turnieju Plaża Wrze.  

Najlepsza para zostanie wyłoniona na podstawie miejsc zajmowanych w turniejach 

Wielkopolskiego Wielkiego Szlema, według punktacji:  

• 1 miejsce – 32 punkty,  

• 2 miejsce – 30 punktów, 

• 3 miejsce – 28 punktów, 

• 4 miejsce – 26 punktów,  

• 5-6 miejsce – 23 punkty, 

• 7-8 miejsce – 20 punktów, 



• 9-12 miejsce – 13 punktów, 

• 13-16 miejsce – 5 punktów, 

• każde kolejne miejsce – 1 pkt,  

• do punktacji końcowej całego cyklu zalicza się wszystkie rezultaty drużyny z wszystkich 

rozegranych turniejów,  

• punkty rankingowe Wielkopolskiego Wielkiego Szlema przyznawane będą dla zespołu –  

zmiana składu zespołu na kolejny turniej powoduje naliczanie punktów na konto nowego 

zespołu,  

• w przypadku równej liczby punktów o zwycięstwie w rankingu decydować będzie wyższa 

lokata w turnieju finałowym, 

• w przypadku zajęcia tych samych miejsc (5-6, 7-8, 9-12, 13-16) w turnieju finałowym 

pomiędzy zespołami z równą liczbą punktów rozegrany zostanie złoty set, który zdecyduje o 

wygraniu rankingu Wielkopolskiego Wielkiego Szlema.  

 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zawodnicy przystępujący do udziału w turniejach siatkówki plażowej Chwiałka Volley 2022 
oświadczają, że posiadają wiedzę na temat zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, 
podczas przebywania na obiekcie sportowym, na którym rozgrywane są mecze. W celu 
zminimalizowania w/w zagrożenia zawodnicy zobowiązują stosować się do wytycznych 
podanych przez Organizatora.  

2. Przystąpienie zawodników do turniejów Chwiałka Volley 2022 jest jednoznaczne                             
z akceptacją regulaminu. 

3. Odprawa techniczna odbędzie się w dniu zawodów.  
4. Organizator nie odpowiada za skutki kradzieży w trakcie turniejów Chwiałka Volley 2022 

(drużyny zabezpieczają mienie we własnym zakresie). 
5. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do turnieju dokonanie stosownych 

badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej 
Zawodnika.  

6. Wszyscy uczestnicy turnieju w czasie jego trwania będą ubezpieczeni od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.  

7. Organizator z uwagi na wprowadzenie ustawowych obostrzeń czy zakazów w związku ze 
stanem epidemii SARs – cov-2 może odwołać Chwiałka Volley 2022 w każdym czasie, co nie 
rodzi po stronie zawodników żadnych roszczeń odszkodowawczych.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 
9. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 
 

          ORGANIZATOR  

 


