
 
TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ PAR MIESZANYCH - MIKSTY 

13 sierpnia  2022r. (SOBOTA) – godz. 10:00 
 

PLAŻA MIEJSKA NAD JEZIOREM SAJMINO 
W OSTRÓDZIE 

 
1. Organizatorzy: 

- Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. 

2. Termin i miejsce: 
- Turniej zostanie rozegrany na boiskach do siatkówki plażowej  - Plaża Miejska w 

Ostródzie nad Jeziorem Sajmino w dniu 13.08.2022r. (sobota) o godzinie 10:00. 
3. Uczestnictwo : 

- Skład drużyny; para mieszana – kobieta + mężczyzna 

- Uczestnicy – urodzeni w 2006 roku i starsi 
- Chętni do udziału w zawodach proszeni są o zgłoszenie udziału emailem  na adres: 
        organizatorzy@ocsir.pl do dnia  09.08.2022r. 

4. System rozgrywek: 
- System rozgrywek ustalony zostanie w zależności od ilości zgłoszeń mailowych. 

5. Sprawy organizacyjne: 
- Wpisowe do turnieju wynosi 20zł od pary (wpłata w dniu imprezy u organizatorów 

od godziny 9:30 do godz. 10:00 ). 

- Organizatorzy zapewniają wodę mineralną dla uczestników. 

     6.    Nagrody: 
-  Trzy najlepsze pary otrzymają puchary i nagrody rzeczowe. 

    

        
 
 Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego 
podczas imprezy na określonych polach eksploatacji (internet, FB, media lokalne) i w określonych celach. 
 
 
 
UWAGA: 

Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo do zmian w  powyższym regulaminie, oraz 
ewentualnej zmiany terminu rozegrania turnieju w przypadku  warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających jego przeprowadzenie. 
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TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ KOBIET  

27 sierpnia  2022r. (SOBOTA) – godz. 10:00 
 

PLAŻA MIEJSKA NAD JEZIOREM SAJMINO 
W OSTRÓDZIE 

 
6. Organizatorzy: 

- Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. 

7. Termin i miejsce: 
- Turniej zostanie rozegrany na boiskach do siatkówki plażowej  - Plaża Miejska w 

Ostródzie nad Jeziorem Sajmino w dniu 27.08.2022r.. (sobota) o godzinie 10:00. 
8. Uczestnictwo : 

- Skład drużyny; dwie kobiety. 
- Warunki uczestnictwa: kobiety urodzone w 2006r. i starsze. 

- Chętne do udziału w zawodach proszeni są o zgłoszenie udziału emailem  na adres: 
        organizatorzy@ocsir.pl do dnia  23.08.2022r. 

9. System rozgrywek: 
- System rozgrywek ustalony zostanie w zależności od ilości zgłoszeń mailowych. 

10. Sprawy organizacyjne: 
- Wpisowe do turnieju wynosi 20zł od pary (wpłata w dniu imprezy u organizatorów 

do godz. 10:00 ). 

- Organizatorzy zapewniają wodę mineralną dla zawodniczek. 

     6.    Nagrody: 
-  Trzy najlepsze pary otrzymają puchary i nagrody rzeczowe. 

    

        
 
 Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego 
podczas imprezy na określonych polach eksploatacji (internet, FB, media lokalne) i w określonych celach. 
 
 
 
UWAGA: 

Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo do zmian w  powyższym regulaminie, oraz 
ewentualnej zmiany terminu rozegrania turnieju w przypadku  warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających jego przeprowadzenie. 
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IX  TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ OLDBOYÓW 
  

27 sierpnia 2022 r. (SOBOTA) – godz. 10:00 
 

PLAŻA MIEJSKA NAD JEZIOREM SAJMINO 
W OSTRÓDZIE 

 
1. Organizatorzy: 

- Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. 

2. Termin i miejsce: 
- Turniej zostanie rozegrany na boiskach do siatkówki plażowej  - Plaża 

Miejska w Ostródzie nad Jeziorem Sajmino w dniu 27.08.2022r. (sobota) o 
godzinie 10:00. 

3. Uczestnictwo : 
- Skład drużyny – 2 mężczyzn.  
- Warunki uczestnictwa; 

  +75 – Suma lat pary wynosi minimum 75, a młodszy zawodnik drużyny  
35 lat ukończy lub ukończył w 2022 roku -  decyduje rok urodzenia 1987. 

- Chętni do udziału w zawodach proszeni są o zgłoszenie udziału mailem na 
adres: 

- organizatorzy@ocsir.pl do dnia  23.08.2022r. W zgłoszeniu proszę podać 
rok urodzenia każdego z zawodników w parze. 

4. System rozgrywek: 
- System rozgrywek ustalony zostanie w zależności od ilości zgłoszeń 

mailowych. 

5. Sprawy organizacyjne: 
- Wpisowe do turnieju wynosi 20 zł od pary (wpłata w dniu imprezy u 

organizatorów do godz. 10:00 ). 

- Organizatorzy zapewniają wodę mineralną dla zawodników. 
     6.    Nagrody: 

-  Trzy najlepsze pary otrzymają puchary i  nagrody rzeczowe. 

   
        
 
 Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego 
podczas imprezy na określonych polach eksploatacji (internet, FB, media lokalne) i w określonych celach. 
 
 
 
UWAGA: 

Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo do zmian w  powyższym regulaminie, oraz 
ewentualnej zmiany terminu rozegrania turnieju w przypadku  warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających jego przeprowadzenie. 
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