
 

 

REGULAMIN 
IX MISTRZOSTW POLSKI 

SĘDZIÓW W SIATKÓWCE 

PLAŻOWEJ 

 

Koszęcin, 19-22.08.2021 r. 

 



Sprawy organizacyjne 
 
1.Organizatorem IX Mistrzostw Polski Sędziów w Siatkówce Plażowej są 
sędziowie Śląskiego Związku Piłki Siatkowej.  
 

2.Termin rozgrywania turnieju: 19-22.08.2021 r.  
 

3.Miejsce rozgrywania turnieju:  
- boiska Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1, 
42-286 Koszęcin 
 

4.Miejsce zakwaterowania uczestników turnieju:  
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1, 42-286 
Koszęcin 

5.Uczestnicy dojeżdżają na Mistrzostwa we własnym zakresie najpóźniej w 
dniu turnieju do godziny 7:00 – weryfikacja drużyn.  
 

6.Odprawa przed turniejem odbędzie się w czwartek w godzinach 
wieczornych w miejscu zakwaterowania uczestników.  
 

7.Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi 260 zł od osoby.  
 

8.Organizator zapewnia piłki do rozgrywania meczów. Piłki rozgrzewkowe 
Uczestnicy zobowiązani są sobie zapewnić we własnym zakresie.  
 

9.Organizator zapewnia noclegi, pełne wyżywienie (od czwartkowej 
kolacji do niedzielnego obiadu włącznie), napoje chłodzące.  
 

10.Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu.  
 

11.W sprawach spornych i nie objętych Regulaminem decyduje Komitet 
Organizacyjny Mistrzostw.  
 

12.Nie są wymagane badania lekarskie - zawodnicy grają na własną 
odpowiedzialność. 
 

 

 

 

 
 



Warunki udziału 
 

1.Mistrzostwa Polski Sędziów w Siatkówce Plażowej rozgrywane są w 
kategorii mikstów. Poszczególne wojewódzkie związki piłki siatkowej 
mogą zgłosić maksymalnie 3 pary. 

Komitet Organizacyjny Mistrzostw dysponuje dodatkowo „Dzikimi 
Kartami” uprawniającymi do udziału w Mistrzostwach. 

Każdy OZPS może zgłosić dodatkowo 2 rezerwowe pary. W przypadku 
nie zgłoszenia w terminie kompletu reprezentacji z każdego województwa, 
Komitet Organizacyjny uzupełni liczbę uczestników Mistrzostw w oparciu 
o przesłane zgłoszenia rezerwowych par i „Dzikie Karty”. 
 

2.Zgłaszanie reprezentacji następuje poprzez wysłanie wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego (w załączniku do regulaminu) na adres: 
mpskoszecin@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 
08.08.2021 r.  
 

3.Skład drużyny to jeden mężczyzna i jedna kobieta.  
 

4.Uczestnikiem może być tylko sędzia siatkówki halowej z aktualnym 
certyfikatem. 
 

5.Dozwolone jest mieszanie zawodników z dwóch różnych województw –
fakt ten musi być odnotowany w zgłoszeniu. 
 

6.Nie ma ograniczeń, co do sędziów szczebla centralnego, czy 
urlopowanych, a także „nowych” (patrz pkt. 5). 
 

7.Zgłoszenie powinno być zweryfikowane i podpisane przez 
Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego zgłaszanego województwa. 
  

8.Zakwalifikowane do turnieju drużyny zostaną poinformowane o tym 
fakcie drogą mailową.   
 

9.Informacje na temat sposobu płatności będą podane w osobnym 
komunikacie. 

10.Obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie przy sobie aktualnego 
certyfikatu sędziego siatkówki przez cały okres trwania turnieju. 

 

 
Przebieg Mistrzostw 



 
1.Mecze rozgrywane będą zgodnie z oficjalnymi przepisami gry w 
siatkówkę plażową zatwierdzonymi przez FIVB na sezon 2021.  

2.Mecze odbywają się na zasadach fair–play, zawodnicy sami podejmują 
decyzje. W wyjątkowych przypadkach sędziować mogą inni zawodnicy 
MPS.  

3.We wszystkich spornych sytuacjach oraz nieobjętych Regulaminem, 
Przepisami Gry decyduje Komitet Organizacyjny Mistrzostw.   

4.System rozgrywania meczów uzależniony jest od ilości zgłoszonych par i 
zostanie ustalony po zakończeniu procesu rejestracji uczestników.  
 

Zakończenie Mistrzostw 
 

1. Planowe zakończenie Mistrzostw jest przewidywane na niedzielę 
22.08.2021 r. około godz. 18:00.  

 
Zgłoszenie drużyny jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu IX Mistrzostw Polski Sędziów w Siatkówce Plażowej.  
 
 
 

Komitet Organizacyjny  
IX Mistrzostw Polski Sędziów  

w Siatkówce Plażowej, Koszęcin 2021 


