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Komunikat nr 07/ 2016
Wydziału Siatkówki Plażowej WZPS w Lublinie

Lublin, dn. 14.06. 2016 r.

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Kadetek
- komunikat organizacyjny -

WZPS  w  Lublinie  oraz  TPS  Lublin  zapraszają  na  Mistrzostwa  Województwa  Lubelskiego
Kadetek w siatkówce plażowej.

Zawody odbywają się przy wsparciu finansowym
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Gospodarz i współorganizator:

TPS Lublin

1. W zawodach mogą uczestniczyć zawodniczki ur. 1 stycznia 1999 r. i młodsze.
2. Termin: 29 czerwca 2016 r. (środa).
3. Miejsce: Boiska przy Centrum Kultury Fizycznej UMCS (dawn. AOS) w Lublinie, ul. Langiewi-

cza 22.
4. Odprawa techniczna: 09:30 (przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja dokumentów) – w miejscu

rozgrywania zawodów.

5. Wymagane dokumenty – informacja oraz interpretacja dla rozgrywek wojewódzkich:
Na podstawie Regulaminu współzawodnictwa sportowego w siatkówce plażowej w rozgryw-
kach młodzieżowych WZPS w Lublinie oraz Przepisów sportowych PZPS (Handbook 20016)
zawodnicy są zobowiązane do posiadania następujących dokumentów:

1) ważnej na sezon 2015/16 licencji zawodnika piłki siatkowej, stwierdzającej przynależność
do jednego Klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie, a w przypadku wypożyczenia – certyfi-
katu wypożyczenia do Klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie,

2) ważnych badań lekarskich wydanych przez lekarza upoważnionego do orzecznictwa w za-
kresie medycyny sportu,

3) ważny (aktualny adres e-mail zawodnika)!

Interpretacja dla rozgrywek wojewódzkich: weryfikacja ważności licencji oraz ważności badań
lekarskich odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie ZATWIERDZONEGO PRZEZ WZPS W LUBLI-
NIE Formularza F-02 z rozgrywek halowych na sezon 2015/16 (poprzedzających sezon rozgry-
wek siatkówki plażowej). Przy aktualizacji terminu ważności badań - nie trzeba wysyłać nowego
Formularza do zatwierdzenia, aktualizacja danych w Formularzu następuje automatycznie po
wpisaniu nowego terminu.
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W przypadku wypożyczenia zawodników pomiędzy Klubami WZPS w Lublinie /obie strony/
na okres rozgrywek siatkówki plażowej – wymagane jest pismo z podpisami i  pieczęciami
osób upoważnionych do reprezentowania obu klubów.

Uprasza się o przygotowanie 1 egzemplarza w wersji papierowej Formularza F-02. Formularz
oraz pismo o porozumieniu w zakresie wypożyczenia zawodnika na okres rozgrywek siatkówki
plażowej należy pozostawić u Sędziego Głównego, który przesyła go następnie do WZPS w Lu-
blinie wraz z kompletem dokumentacji z zawodów. Obok nazwiska /z prawej strony w uwagach/
proszę dopisać ręcznie aktualny adres e-mail zawodnika.

Jeżeli zawodnik nie ma wpisanego terminu badań lekarskich ważnego na dzień zawodów - wy-
magane jest okazanie karty / książeczki zdrowia sportowca, z badaniami wykonanymi przez le-
karza z uprawnieniami do orzekania w zakresie sportu dzieci i młodzieży.

6. Opłata startowa (wpisowe): 25 zł (płatne u organizatora przed zawodami),

7. Rozstawienia:
W zawodach rozstawione zostają 4 zespoły na podstawie wyników z zeszłego roku:

Rozstawienie Klub (zespół)
R 1 TPS Lublin 
R 2 SKS Szóstka TPS Biała Podlaska
R 3 TPS Lublin
R 4 UKS Międzyrzecka Trójka Międzyrzec Podlaski

W  przypadku  nie  stawienia  się  jednego  z  powyższych  klubów  –  dokonuje  się  korekty
rozstawienia,  zaś  najniższe  numery  rozstawień  podlegają  losowaniu  razem  z  pozostałymi
numerami.

8. Półfinały Mistrzostw Polski OOM:
Do Półfinałów MP awansują po 4 najlepsze pary z Turnieju.

Terminy i miejsce zawodów półfinałowych:

8-10. lipca 2016, woj, łódzkie

Za Wydział Siatkówki Plażowej 
WZPS w Lublinie

/-/
Szymon Marciniak
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