
Łódź, dn. 24.06.2019 r. 

 

KOMUNIKAT PIONU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NR 4/2019 

 

 Pion Siatkówki Plażowej Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej uprzejmie informuje, że 

turniej półfinałowy Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży chłopców (turniej półfinałowy 

Mistrzostw Polski w kategorii kadetów) odbędzie się w dniach 5-7 lipca 2019 r. w Rawie 

Mazowieckiej. 

 

1. Harmonogram turnieju: 
 

5 lipca - piątek: 
 

 przyjazd zespołów na miejsce zakwaterowania, 

 

6 lipca - sobota: 

 

 9:00 – weryfikacja zespołów na miejscu zawodów, 

 10:00 – rozpoczęcie rozgrywek, 

 

  7 lipca – niedziela: 

 

 10:00 – dokończenie gier turniejowych, podsumowanie turnieju i dekoracja 

najlepszych zespołów. 

 

2. Miejsce rozegrania turnieju: 

 

 Turniej zostanie rozegrany na boiskach do siatkówki plażowej przy hali OSiR nad 

Zalewem Tatar, ul. Tatar 1A w Rawie Mazowieckiej. 

 

3. Zakwaterowanie i wyżywienie: 
 

 Organizator oferuje następujące możliwości zakwaterowania i wyżywienia: 

 

 Hotel Tatar – ul. Katowicka 20D, Rawa Mazowiecka, 

pokój 3-osobowy w cenie 132 zł, wyżywienie do uzgodnienia, 

telefon kontaktowy: 46 814 46 44 

 

 Hotel Mazowiecki – ul. Katowicka 1, Rawa Mazowiecka, 

nocleg w cenie 50 zł za osobę, 

telefon kontaktowy: 46 814 40 61 

   

  W sprawach związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem proszę kontaktować się 

 bezpośrednio z ww. usługodawcami. 

 

4. Osoba kontaktowa: 
 

 W celu uzyskania informacji organizacyjnych prosimy o kontakt z Panem Jackiem 

Pietrzykiem, numer telefonu: 661 724 835 (kontakt z ramienia organizatora zawodów) lub z 

Panem Bogdanem Lipowskim, numer telefonu: 605 239 754 (Przewodniczący Pionu 

Siatkówki Plażowej ŁZPS). 



5. Dodatkowe informacje organizacyjne: 

 

 uczestnicy zobowiązani są do okazania na odprawie technicznej przed zawodami: 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, ważnych badań lekarskich, dokumentu 

potwierdzającego ważność licencji siatkówki plażowej na sezon 2018/2019, 

 

 trenerzy, którzy chcą prowadzić zespół w trakcie turnieju, muszą przedstawić na 

odprawie technicznej dokument upoważniający (licencja trenerska, druk F-02) i 

zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących coachingu w zawodach 

siatkówki plażowej organizowanych przez PZPS w sezonie 2018/2019. 

 

6. Przydatne linki: 

 

 Coaching w zawodach młodzieżowych w siatkówce plażowej: 

https://www.pzps.pl/pl/siatkowka-plazowa/rozgrywki-

krajowe/mlodziezowe/mpm/571-coaching-w-zawodach-mlodziezowych-w-

siatkowce-plazowej 

 

 Regulamin rozgrywek młodzieżowych 2019: 

https://www.pzps.pl/pl/siatkowka-plazowa/rozgrywki-

krajowe/mlodziezowe/mpm/486-regulamin-rozgrywek-mlodziezowych-2019 

 

 Akredytacja trenera na zawody młodzieżowe w siatkówce plażowej: 

https://www.pzps.pl/pl/siatkowka-plazowa/rozgrywki-

krajowe/mlodziezowe/mpm/573-akredytacja-trenera-na-zawody-mlodziezowe-w-

siatkowce-plazowej 

 

Z poważaniem 

Bogdan Lipowski 

Przewodniczący Pionu Siatkówki Plażowej 

Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej 
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