
Łódz, dn. 15.06.2018 r.

KOMUNIKAT NR 4/2018 PIONU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ
DOTYCZĄCY TURNIEJU PÓŁFINAŁOWEGO

MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

I Organizatorzy

• Polski Związek Piłki Siatkowej
• Łódzki Związek Piłki Siatkowej
• Łaski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Łaskovia
• Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Osoba  kontaktowa  z  ramienia  organizatora:  Bogdan  Lipowski  –  przewodniczący  Pionu
Siatkówki Plażowej ŁZPS i prezes ŁMLKS Łaskovia, numer telefonu: 605-239-754, adres
mailowy: lipbud@op.pl.

II Terminarz i harmonogram turnieju

25.06.2018 r. - poniedziałek:
przyjazd i zakwaterowanie uczestniczek

26.06.2018 r. - wtorek:
09:00 – weryfikacja uczestniczek i odprawa techniczna
09:45 – otwarcie turnieju
10:00 – mecze turniejowe od meczu nr 1 do meczu nr 24

27.06.2018 r. - środa:
10:00 – mecze ćwierćfinałowe (nr 25 i 26)
11:00 – mecze półfinałowe (nr 27 i 28)
12:00 – mecze o I i III miejsce (nr 29 i 30)
13:00 – uroczyste zakończenie turnieju

III Miejsce rozgrywania turnieju

Turniej rozgrywany będzie na boiskach do siatkówki plażowej Centrum Sportu i Rekreacji
w Łasku przy ul. Armii Krajowej 75.

IV Zakwaterowanie

Organizator  oferuje  na  potrzeby  uczestników  miejsca  noclegowe  wraz  z  wyżywieniem
w Motelu Kominek, ok. 1,5 km od boisk oraz w Zajeździe Jamboł, ok. 3,5 km od boisk.
Rezerwacja miejsc noclegowych we własnym zakresie.

Dane kontaktowe:

Motel Kominek
ul. Borowikowa 4



98-100 Łask
tel.: 43-675-24-49, 605-635-111
e-mail: info@motelkominek.pl
www: http://www.motelkominek.pl/

Zajazd Jamboł
ul. Leśników Polskich 46 (daw. ul. Armii Ludowej)
98-100 Łask
tel.: 43-675-43-88, 601-343-169
e-mail: zajazd@jambol.pl
www: http://www.jambol.pl

V Uczestnicy zawodów

1. W turnieju mogą brać udział zawodniczki z rocznika 1999 i młodsze, zakwalifikowane do
turnieju  na  podstawie  wyników  mistrzostw  poszczególnych  województw  w  kategorii
juniorki potwierdzonych przez poszczególne WZPS. 

2. Wszystkie uczestniczki muszą przedstawić na odprawie technicznej:
◦ aktualne badania lekarskie,
◦ dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
◦ ważną  licencję  siatkówki  plażowej  WZPS  (licencja  PZPS  nie  uprawnia  do  udziału

w zawodach młodzieżowych).

3. Wszystkie uczestniczki muszą posiadać aktywne konto w Systemie rejestracji zawodników
siatkówki plażowej beach.pzps.pl i muszą potwierdzić udział w turnieju w systemie.

4. Udział  trenerów  i  wszelkie  sprawy  związane  z  coachingiem  podczas  turnieju  reguluje
osobny dokument wydany przez Wydział Siatkówki Plażowej PZPS, dostępny pod adresem:
http://siatka-lodzkie.pl/upload/download/coaching_zawody_mlodziezowe_2017.pdf

VI Sprawy dodatkowe

1. Uczestniczki będą miały możliwość przeprowadzenia treningu w dniu przyjazdu, w miejscu
rozgrywania zawodów. W przypadku gdyby któryś z zespołów chciał  skorzystać z boisk
prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem (p. Bogdan Lipowski, tel. 605-239-754).

2. W miejscu rozgrywania zawodów do dyspozycji uczestników będzie:
◦ szatnia w formie namiotu,
◦ ubikacje (Toi-Toi),
◦ boisko rozgrzewkowe,
◦ bar z napojami i przekąskami,
◦ grill.

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz wodę do picia podczas trwania turnieju.

Ze sportowym pozdrowieniem
Bogdan Lipowski

Przewodniczący Pionu Siatkówki Plażowej
Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej
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