
OLIMPIA CUP 2022 SULĘCIN 

30-31.07.2022 r.  

 

I. CEL: 

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta, 

- popularyzacja wychowawczych aspektów, 

- zwiększenie liczebności grupy pasjonatów uprawiających tę trudną technicznie i fizycznie 

dyscyplinę,  

- integracja różnych środowisk miast, gmin i powiatów, 

- mobilizacja środowisk związanych czynnym uprawianiem siatkówki do wspólnej pracy  

i realizacji ciekawych pomysłów sportowych. 

II. TERMIN I MIEJSCE:  

- turniej zostanie rozegrany w dniach 30-31.07.2022 r. o godzinie 10:00 na boiskach SOSiR 

(ul. Moniuszki 1) oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie (os. 

Kopernika 7), 

- rozpoczęcie turnieju na boisku SOSiR przy ul. Moniuszki 1, 

- godzina rozpoczęcia drugiego dnia rozgrywek będzie ustalona wspólnie w dniu 30.07.  

III. UCZESTNICTWO: 

- rozgrywki organizowane są w jednej kategorii wiekowej senior (powyżej 18 roku życia), 

- zespoły grają w 2-osobowych składach, 

- przewidywalna maksymalna ilość zespołów - 32 pary, 

- warunkiem uczestnictwa jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego oraz dobry stan 

zdrowia potwierdzony własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym. 

IV. ZGŁOSZENIA: 

- wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy: stsolimpia@o2.pl do 

dnia 23.07.2022 r.,  

- formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.olimpiasulecin.pl 

V. ROZGRYWKI:  

- obowiązują przepisy PZPS, 

- eliminacje w grupach – 4 grupy, 

- w sprawach nieujętych w regulaminie, decyduje Organizator, 

- szczegóły programy turnieju zostaną przedstawione po zamknięciu zgłoszeń.  

mailto:stsolimpia@o2.pl


VI. PRZEPISY GRY W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ:  

- zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w piłkę plażową, 

- drużyna składa się z dwóch zawodników bez trenera,  

- gra do dwóch wygranych setów do 21 pkt. z przewagą dwóch pkt. Trzeci set do 15 z 

przewagą dwóch pkt. 

VII. PUNKTACJA: 

- zwycięstwo 2:0 w setach - 3 pkt 

- zwycięstwo 2:1 - 2 pkt 

- porażka 1:2 -1 pkt 

- porażka 0:2 - 0 pkt 

- o miejscu w tabeli decyduje kolejno: 

1. Większa liczba punktów. 

2. W przypadku dwóch zespołów o równej ilości punktów decyduje mecz bezpośredni. 

3. Jeżeli dotyczy to większej ilości zespołów, decyduje różnica setów lub małych punktów.  

VIII. SPRAWY RÓŻNE  

- organizatorem turnieju jest STS Olimpia Sulęcin, współorganizatorem Sulęciński Ośrodek 

Sportu i Rekreacji, 

- zwycięskie zespoły otrzymują nagrody, 

- zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność,  

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, 

- o uczestnictwie w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Turniej Olimpia Cup 2022 jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego.  

 

Telefony do kontaktu:  

Łukasz Chajec tel. 696 033 875 

Stanisław Szablewski tel. 668 847 971 


