REGULAMIN ROZGRYWEK
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
W SEZONIE 2017
CEL ROZGRYWEK:
1. Umożliwienie rywalizacji sportowej w siatkówce plażowej dla zawodniczek i zawodników z terenu
województwa Zachodniopomorskiego.
2. Podniesienie poziomu wyszkolenia w siatkówce plażowej poprzez stworzenie systemu rywalizacji
sportowej na poziomie regionalnym oraz ogólnopolskim.
3. Wstępna selekcja zawodników do reprezentacji województwa i Reprezentacji Polski.
4. Wyłonienie najlepszych zespołów siatkówki plażowej w województwie Zachodniopomorskim.
ORGANIZATOR:
Organizatorem rozgrywek mistrzowskich województwa Zachodniopomorskiego jest Wydział Siatkówki
Plażowej ZZPS Szczecin, MOSiR Kołobrzeg oraz sponsorzy.
UCZESTNICY:
1. Zgodnie z regulaminem PZPS w rozgrywkach młodzieżowych siatkówki plażowej w poszczególnych
kategoriach wiekowych mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy urodzeni:
- młodzik/czka
2002 r. i młodsi,
- kadet/ka
2000 r. i młodsi,
- junior/ka
1998 r. i młodsi.
2. W rozgrywkach młodzieżowych siatkówki plażowej mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy, którzy:
- posiadają ważną na dany sezon licencję zawodnika siatkówki plażowej (opłata za wyrobienie licencji w
sezonie 2017 wynosi 20 zł od osoby- jednorazowa, 35 zł od osoby- na cały sezon),
- zostali zgłoszeni przez klub na adres e-mail: maro-mierzwa@wp.pl,
- posiadają ważne badania lekarskie- (może być druk F-02 ),
- posiadają dokument ze zdjęciem lub dowód potwierdzający tożsamość zawodnika,
- posiadają (w przypadku wypożyczenia zawodnika) pismo wyrażające zgodę z klubu macierzystego,
- strój sportowy zgodnie z przepisami siatkówki plażowej PZPS (z numeracją 1 i 2 na koszulkach),
- dokonali opłaty startowej na zawody u organizatora, w poszczególnych młodzieżowych kategoriach wiekowych
(od pary zawodniczek / zawodników po 30 zł.) i okażą KP podczas weryfikacji dokumentów.
TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH:
1. 2.06.- Mistrzostwa województwa Zachodniopomorskiego młodziczek i młodzików- Kołobrzeg
2. 3.06.- Mistrzostwa województwa Zachodniopomorskiego kadetek i kadetów- Kołobrzeg
3. 4.06.- Mistrzostwa województwa Zachodniopomorskiego juniorek i juniorów- Kołobrzeg
* wejście na boiska od ul. Fredry (okolice Kawiarni „Kamienny Szaniec”)

PROGRAM ZAWODÓW:
9:15 Potwierdzenie zgłoszeń, weryfikacja dokumentów uprawniających do gry
10:00 Odprawa techniczna, losowanie
10:30 Rozpoczęcie zawodów
SYSTEM ROZGRYWEK:
1. O systemie rozegrania spotkań w turnieju, uczestnicy zostaną poinformowani przez Sędziego Głównego
lub Organizatora na odprawie technicznej – 30 min przed zawodami.
2. Obowiązują przepisy PZPS.
ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszeń należy dokonać na druku zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie www.zzps.pl
2. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: maro-mierzwa@wp.pl
do dnia 29.05. 2017 r. do godz. 19:00. W wyjątkowych przypadkach zgłoszenia dokonać można przed
zawodami nie później jednak niż 45 min przed rozpoczęciem pierwszego meczu.
3. W przypadku wypożyczenia zawodnika, do zgłoszenia należy dołączyć kopię zgody klubu macierzystego
lub certyfikat
4. Do rozgrywek o Mistrzostwo województwa Zachodniopomorskiego można zgłosić dowolną ilość
zespołów z jednego klubu- w każdej kategorii wiekowej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody rozgrywane będą piłkami MIKASA VLS 300. Organizator zawodów zabezpiecza 2 piłki na
boisko.
2. Organizator zabezpiecza wodę dla zawodników.
3. Sprawy sporne podczas trwania zawodów rozstrzyga Sędzia Główny.
4.W przypadku bardzo złych warunków pogodowych decyzje o kontynuowaniu zawodów podejmują
Sędzia Główny wraz z organizatorami turnieju.
5. Najlepsze drużyny w województwie otrzymają pamiątkowe puchary, medale i dyplomy.
6. Awans do Półfinału Mistrzostw Polski uzyskują 4 najwyżej sklasyfikowane zespoły w każdej kategorii
wiekowej.
UWAGA: Klub, który zmuszony jest do rezygnacji z uczestnictwa w Półfinałach Mistrzostw Polski,
zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wydziału Siatkówki Plażowej ZZPS o
przyczynie rezygnacji ze startu. Szybka informacja umożliwi udział pary z miejsc 5-8 w zawodach
centralnych!
8. Opłaty regulaminowe w sezonie 2017 wynoszą:
- rejestracja i wyrobienie licencji ZZPS na sezon 2017 - 20 zł. od osoby (jednorazowa),
35 zł. od osoby (na cały sezon)
- wpisowe do turnieju- 30 zł od drużyny.
9. Wszelkich opłat ( ODLICZONA GOTÓWKA) należy dokonać podczas weryfikacji dokumentów
przed zawodami.
10.Zespoły uczestniczące winny dokonać ubezpieczeń we własnym zakresie, bowiem organizator nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach (namiotach) przewidzianych jako pomieszczenia dla
uczestników turniejów.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Przewodniczący
Wydziału Siatkówki Plażowej
Zachodniopomorskiego
Związku Piłki Siatkowej
Marek Mierzwiński
tel. 603 083 342

