
Łódź, dn. 8.05.2018 r.

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ NR 1/2018

Pion  Siatkówki  Plażowej  ŁZPS  informuje  o  planowanych  terminach  oraz  miejscach
rozegrania  Mistrzostw  Województwa  Łódzkiego  w  siatkówce  plażowej  w  poszczególnych
kategoriach wiekowych:

Kategoria Proponowany termin* Proponowane miejsce rozegrania** Termin zgłoszeń

Juniorka
9-10.06.2018

godz. 9:00
CSiR w Łasku, ul. Armii Krajowej 75 1.06.2018

Junior
9-10.06.2018

godz. 9:00
do ustalenia 1.06.2018

Kadetka
16-17.06.2018

godz. 9:00
CSiR w Łasku, ul. Armii Krajowej 75 8.06.2018

Kadet
16-17.06.2018

godz. 9:00
do ustalenia 8.06.2018

Młodziczka
23-24.06.2018

godz. 9:00
CSiR w Łasku, ul. Armii Krajowej 75 15.06.2018

Młodzik
23-24.06.2018

godz. 9:00
do ustalenia 15.06.2018

*  Termin  zostanie  potwierdzony  po  konsultacji  z  trenerami  i  przedstawicielami
zainteresowanych klubów.

**  Kluby  i  inne  podmioty  chętne  do  organizacji  Mistrzostw  Województwa  Łódzkiego
w kategoriach chłopców (junior/kadet/młodzik) proszę o przesyłanie ofert na organizację
turniejów do 16.05.2018 na adres mailowy ŁZPS: rozgrywki@siatka-lodzkie.pl.

1. Uczestniczki rozgrywek

Zgodnie  z  regulaminem  PZPS,  w  rozgrywkach  młodzieżowych  w  poszczególnych
kategoriach wiekowych mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy:

Juniorki i juniorzy - z rocznika 1999 i młodsi
Kadetki i kadeci - z rocznika 2001 i młodsi
Młodziczki i młodzicy - z rocznika 2003 i młodsi

2. System rozgrywek

Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem brazylijskim. W turnieju głównym dla każdej
kategorii wiekowej rozstawione zostaną 4 zespoły.



3. Zgłoszenia do rozgrywek

Podane  powyżej  terminy  zgłoszeń  są  terminami  ostatecznymi,  w związku  z  tym kluby,
trenerzy lub przedstawiciele klubów zobowiązani są do:

1. Złożenia w biurze ŁZPS (drogą mailową) imiennego zgłoszenia zawodników i zawodniczek
z  podziałem  na  zespoły  i  kategorie  wiekowe.  Druk  zgłoszenia  został  załączony
do komunikatu.

2. Wyrobienia lub uaktualnienia licencji  zawodniczej siatkówki plażowej,  wydawanej przez
ŁZPS i upoważniającej wyłącznie do udziału w rozgrywkach młodzieżowych na szczeblu
wojewódzkim i centralnym. Zawodnik musi być zarejestrowany w Ogólnopolskim Systemie
Ewidencji  Klubów  i  Zawodników  PZPS.  Ponadto  w  celu  wydania  licencji  siatkówki
plażowej  niezbędne  będzie  dostarczenie  do  ŁZPS  zgłoszenia  zawodnika  do  systemu
beach.pzps.pl. Druk zgłoszenia został załączony do komunikatu.

3. Dokonania opłaty w wysokości:

◦ 15 zł – wpisowe za każdy zespół startujący w poszczególnej kategorii wiekowej,
◦ 5 zł – opłata za każdego zawodnika / każdą zawodniczkę za wyrobienie / przedłużenie

licencji.

4. Przedłożenia na odprawie technicznej przed turniejem ważnych badań lekarskich.

4. Sprawy organizacyjne i regulaminowe

1. Zespoły przyjeżdżają i uczestniczą w zawodach na własny koszt.

2. Kluby,  które  nie  dokonają  zgłoszeń  w  w/w  terminach  nie  zostaną  dopuszczone
do rozgrywek.

3. Zawodnicy tworzący zespół muszą być członkami tego samego klubu.

4. W  przypadku  udokumentowanej  kontuzji  jednego  z  zawodników  w  rozgrywkach
wojewódzkich, dopuszcza się zmianę zawodników w obrębie tego samego klubu. Jednakże
w rozgrywkach Mistrzostw Polski,  w sytuacji  gdy jeden z  członków drużyny nie  może
uczestniczyć  w turnieju  ze względu na sytuacje  losowe lub występowanie  siły  wyższej,
to zawodnik zastępujący go może wziąć udział w zawodach tylko jeśli pochodzi z grupy
zawodników zgłoszonych przez WZPS na miejscach R1-R8. Taką zmianę powinien zgłosić
macierzysty WZPS do biura PZPS.

5. W rozgrywkach o Mistrzostwo Polski Młodzików i Młodziczek, Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży  oraz  Mistrzostw  Polski  Juniorów  i  Juniorek,  zawodników  obowiązuje
przynależność  klubowa  tzn.  oboje  zawodników  musi  reprezentować  ten  sam  klub
(w  momencie  rozgrywek).  W  zespołach  mogą  grać  zawodnicy  wypożyczeni  na  okres
rozgrywek siatkówki plażowej, tj. od 01.05. do 31.08. br. W sezonie 2018 przynależność
klubowa  będzie  weryfikowana  na  podstawie  karty  klubu  macierzystego  lub  certyfikatu.
Zawodnicy mogą reprezentować klub na podstawie certyfikatu wypożyczenia w przypadku,
gdy certyfikat jest  zatwierdzony na kolejny sezon przed 31 grudnia i  posiada adnotację,
że  dotyczy  również  siatkówki  plażowej.  W każdym innym przypadku  o  przynależności
klubowej zawodnika decyduje karta klubu macierzystego.



6. Bezpośrednio przed turniejami eliminacyjnymi nie będą przyjmowane zgłoszenia zespołów
oraz wydawane licencje.

7. Zawodnicy,  którzy  zajmą  w  rozgrywkach  wojewódzkich  miejsca  I-VIII  zostaną
zarejestrowani  przez  ŁZPS  w  Systemie  Rejestracji  Zawodników  Siatkówki  Plażowej
beach.pzps.pl,  na  podstawie  zgłoszeń  zawodników  do  systemu.  Druk  zgłoszenia  został
załączony do komunikatu.

8. Począwszy od Półfinałów MP drużyny mają obowiązek potwierdzenia swojego udziału w
turnieju poprzez system informatyczny beach.pzps.pl.

9. W  sprawach  nieujętych  w  niniejszym  komunikacie  decyzję  podejmuje  przedstawiciel
Wydziału  Siatkówki  Plażowej  ŁZPS oraz  Sędzia  Główny  –  zgodnie  z  obowiązującymi
komunikatami, przepisami gry oraz regulaminem rozgrywek siatkówki plażowej.

Bogdan Lipowski
Przewodniczący Pionu Siatkówki Plażowej

Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej


