Łódź, dn. 03.06.2020 r.
KOMUNIKAT PIONU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NR 1/2020
W związku z przekazanym w dniu 2 czerwca 2020 r. przez Polski Związek Piłki Siatkowej
potwierdzeniem dotyczącym możliwości organizacji rozgrywek młodzieżowych w siatkówce
plażowej Pion Siatkówki Plażowej Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej informuje o terminach
oraz miejscach rozegrania Mistrzostw Województwa Łódzkiego w siatkówce plażowej
w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Kategoria

Termin

Miejsce rozegrania

Termin zgłoszeń

Kadetka

20-21 czerwca 2020 r.
godz. 10:00*

CSiR w Łasku,
ul. Armii Krajowej 75

12 czerwca 2020 r.

Kadet

20-21 czerwca 2020 r.
godz. 10:00*

SP nr 1 w Sulejowie,
ul. Konecka 45

12 czerwca 2020 r.

Młodziczka

24-25 czerwca 2020 r.
godz. 10:00*

CSiR w Łasku,
ul. Armii Krajowej 75

12 czerwca 2020 r.

Młodzik

24-25 czerwca 2020 r.
godz. 10:00*

SP nr 56 w Łodzi,
ul. Turoszowska 10

12 czerwca 2020 r.

Juniorka

27-28 czerwca 2020 r.
godz. 10:00*

CSiR w Łasku,
ul. Armii Krajowej 75

12 czerwca 2020 r.

Junior

27-28 czerwca 2020 r.
godz. 10:00*

SP nr 1 w Sulejowie,
ul. Konecka 45

12 czerwca 2020 r.

* Podane godziny, to godziny rozpoczęcia pierwszych meczów turnieju. Uczestniczki
i uczestnicy zobowiązani są do pojawienia się na miejscu zawodów przynajmniej pół godziny przed
rozpoczęciem turnieju. Uczestniczki i uczestnicy, którzy do tego czasu nie pojawią się na miejscu
zawodów nie zostaną dopuszczeni do udziału w turnieju.
1. Uczestniczki i uczestnicy rozgrywek:
Zgodnie z regulaminem PZPS, w rozgrywkach młodzieżowych w poszczególnych
kategoriach wiekowych mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy:
Juniorki i juniorzy
Kadetki i kadeci
Młodziczki i młodzicy

-

z roczników 2001-2004
z rocznika 2003 i młodsze/si
z rocznika 2005 i młodsze/si

2. System rozgrywek:
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem brazylijskim.
2. W turnieju dla każdej kategorii wiekowej rozstawione zostaną 4 zespoły. Podstawą
do rozstawienia zespołów będą wyniki uzyskane przez zawodniczki w rozgrywkach
młodzieżowych w siatkówce plażowej w poprzednich latach.

3. Zgodnie z rankingiem prowadzonym przez PZPS, awans do rozgrywek centralnych uzyska
następująca liczba zespołów w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Młodziczka – 4 zespoły
Młodzik – 5 zespołów
Kadetka – 4 zespoły
Kadet – 4 zespoły
Juniorka – 5 zespołów
Junior – 4 zespoły
3. Zgłoszenia do rozgrywek:
Podane powyżej terminy zgłoszeń są terminami ostatecznymi, w związku z tym trenerzy
lub przedstawiciele klubów w określonym terminie zobowiązani są do:
1. Przesłania na adres mailowy ŁZPS (biuro@siatka-lodzkie.pl) imiennego zgłoszenia
zawodniczek i zawodników z podziałem na zespoły i kategorie wiekowe. Druk zgłoszenia
został dołączony do komunikatu.
2. Dostarczenia na adres mailowy ŁZPS (biuro@siatka-lodzkie.pl) druku zgłoszenia
zawodniczek i zawodników do Systemu Rejestracji Zawodników Siatkówki Plażowej
(dla zawodniczek i zawodników nie posiadających konta w systemie). Druk zgłoszenia
został dołączony do komunikatu.
3. Przedłożenia na odprawie technicznej przed turniejem ważnych badań lekarskich (w postaci
zaświadczenia, książeczki zdrowia lub druku F-02 z potwierdzoną datą aktualnych badań).
Zawodniczka/zawodnik musi być zarejestrowany/a w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji
Klubów i Zawodników PZPS.
W związku z trudną sytuacją finansową klubów sportowych w dobie aktualnej sytuacji
epidemicznej, w roku 2020 nie będą pobierane opłaty za zgłoszenia do rozgrywek młodzieżowych
w siatkówce plażowej oraz za przedłużenie licencji zawodniczej siatkówki plażowej.
4. Sprawy organizacyjne i regulaminowe:
1. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, wszystkie zawody rozgrywane będą zgodnie
z wytycznymi aktualnego na dzień rozegrania danego turnieju Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.
2. Zawodniczki i zawodnicy oraz trenerzy zobowiązani są do zapoznania się z treścią
aktualnego rozporządzenia i przestrzegania aktualnych wytycznych.
3. Środki niezbędne do rozegrania zawodów zgodnie z aktualnymi wytycznymi (środki
dezynfekujące i higieniczne) zapewni organizator w porozumieniu z ŁZPS.
4. W sprawach nieujętych w niniejszym komunikacie obowiązują przepisy i regulaminy PZPS.
Bogdan Lipowski
Przewodniczący Pionu Siatkówki Plażowej
Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej

