
 
REGULAMIN  

TURNIEJU RODZINNEGO RINGO NA PIASKU 

Z OKAZJI DNI TURKU I GMINY TUREK 
 

I. Organizatorzy i współorganizatorzy: 
Samorząd Miasta Turku: 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku, 

 Urząd Miejski w Turku, 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku. 

 

II.  Termin rozgrywek:  

8.08.2021 r. godzina 14.00   

 

III. Miejsce zawodów:  

OSW ul. Armii Krajowej 1 (boiska do piłki siatkowej plażowej) 

 

IV. Cel turnieju:  

 upowszechnianie sportu wśród rodzin,  

 aktywne spędzanie czasu wolnego ,  

 propagowanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu mieszkańców Turku i okolicy, 

 

V. Zgłoszenia, adresaci i zasady uczestnictwa w turnieju: 

1. Zgłoszenia rodzin (rodzice/rodzic wraz z dziećmi) do Turnieju przyjmowane są w dniu 8 sierpnia br. od 13.00 

do 13.45 w biurze prowadzonym przez wyznaczonego pracownika OSW Armii Krajowej 1 (przy boiskach do 

siatkówki plażowej). 

2. Niepełnoletni Zawodnicy biorący udział w Turnieju mają obowiązek posiadania podpisanego przez opiekuna 

prawnego oświadczenia Organizatora  

3. Wszyscy Uczestnicy Turnieju są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Turnieju. Zawodnicy są 

zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom Organizatorów Zawodów. 

 

VI. Boisko i sprzęt:  

Wymiary boiska 8 m x 16 m, linka ringo 243 cm.  

 

VII. Sposób przeprowadzenia rozgrywek i zasady gry: 

1. Turniej Ringo zostanie rozegrany systemem w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. 

2. Pojedynki przeprowadzane będą do jednego seta.  

3. Jeden set rozgrywa się do 15 punktów (obowiązuje zasada 2 punkty przewagi).  

4. Po uzyskaniu przez jedną ze stron 8 punktów następuje zmiana stron.  

5. Grę rozpoczyna serwis zza końcowej linii boiska, a serwujący podczas serwisu nie może przekroczyć ani 

nadepnąć na linie.  

6. Upadek każdego kółka powoduje utratę 1 punktu.  

7. W czasie rzutu przynajmniej jedna stopa musi dotykać podłoża.  

8. Kółko łapiemy tylko jedną ręką.  

9. Po złapaniu kółka nie można podawać go zawodnikom z swojej drużyny i nie wolno się przemieszczać. 

 

VIII. Nagrody:  

Za pierwsze trzy miejsca Zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe.  

 

IX. Postanowienia końcowe:  

1. Zawodnicy biorący udział w Turnieju nie płacą wpisowego.  

2. Na boisku Zawodnicy poruszają się bez butów.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu.  

 

Dyrektor 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku 



                                                                                                                                                                                                                                                                  


