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Lublin,  12.09.2014 r.

Komunikat Wydziału Gier i Dyscypliny
dotyczący rozgrywek w kategorii młodziczek i młodzików w sezonie 2014/2015

1. Wydział Gier i Dyscypliny WZPS w Lublinie informuje, że zgodnie z ustaleniami 
przyjętymi na zebraniu organizacyjnym w dniu 6 września br. rozgrywki wojewódzkie w 
kategorii: młodziczka i młodzik prowadzone będą systemem turniejowym. W sezonie 2014/
2015 odbędą się po cztery turnieje.

2. Terminy i miejsca rozgrywania turniejów:
a/ młodziczki: 27 – 28.09.2014 – Lublin

22 – 23.11.2014 – Kraśnik
24 – 25.01.2015 – Biała Podl.
21 – 22.02.2015 – Krasnystaw

b/ młodzicy: 04 – 05.10.2014 – Kraśnik
22 – 23.11.2014 – Chełm lub Międzyrzec Podl.
24 –25.01.2015 – Opole Lub.
21 – 22.02.2015 – Biała Podl

      3.   W sezonie 2014/2015 w rozgrywkach uczestniczą zawodniczki i zawodnicy urodzeni 
w roku 2000 i młodsi.

      4.   W rozgrywkach młodziczek i młodzików dopuszcza się możliwość gry na pozycji Libero.

5. Decyzją Zarządu WZPS w Lublinie z dnia 23 września 2013. o kolejności w klasyfikacji po 
turniejach, decyduje łączna liczba punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje 
wyższe miejsce zajęte w ostatnim turnieju.

6. W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy posiadający:
a. ważną Licencję zawodnika lub Certyfikat – potwierdzony przez PZPS lub WZPS, 

której odzwierciedleniem jest stosowny wydruk (F02) z Ogólnopolskiego Systemu 
Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS),

b. ważne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa w 
zakresie medycyny sportu, które są ważne co najwyżej 6 miesięcy licząc od daty 
badania,

c. ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty,  paszport, 
legitymacja szkolna).

d. w przypadku zgłoszenia przez klub dwóch zespołów w rozgrywkach młodziczek      
bądź młodzików, kluby zobowiązane są podać do WGiD WZPS oddzielne składy dla 
każdego zespołu.

7. System rozgrywania turniejów będzie podawany po zamknięciu listy zgłoszeń do każdego 
turnieju.

8. System punktacji podajemy w załączeniu.
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9. Wpisowe do każdego turnieju wpłacane każdorazowo do gospodarza turnieju wynosi 60 zł  
( Uchwała Zarządu WZPS z dnia 6 września 2014 r.).

 
10.   Klub, będący Gospodarzem zawodów ma obowiązek:

1/   przygotować komunikat organizacyjny na 12 dni przed turniejem i przesłać go na adres 
WZPS (komunikat powinien zawierać: adresy sal, miejsce i koszt noclegu, koszty    
posiłków)
2/  zadbać o odpowiednią promocję zawodów: w lokalnych mediach, poprzez plakaty oraz 
w internecie, itp. a także czuwać nad porządkiem i bezpieczeństwem podczas zawodów;
3/ zarezerwować noclegi i wyżywienie dla Zespołów (zgodnie ze zgłoszonym 
zapotrzebowaniem) oraz dla Sędziów (z urzędu);
4/ zapewnić podczas meczu obecność wykwalifikowanej opieki medycznej (ratownik 
medyczny, przedmedyczny, pielęgniarka, pielęgniarka systemu, lekarz)na każdej sali na 
której rozgrywane są mecze; 
5/ przygotować dyplomy dla każdej drużyny oraz dyplomy i drobne upominki dla 
najlepszej/najlepszego zawodniczki/zawodnika każdego zespołu uczestniczącego w turnieju; 
6/   udostępnić Zespołom oraz Sędziom osobne pomieszczenia (szatnie) zamykane na klucz;
7/   zabezpieczyć  piłki meczowe;

       11.  Termin zgłoszeń do pierwszych turniejów upływa:

a. młodziczka – 23 września (wtorek) do godz. 16.00

b. młodzik – 30 września (wtorek) do godz. 16.00.

 Zgłoszenia należy przesyłać mailem lub faksem na adres Wojewódzkiego Związku Piłki

Siatkowej w Lublinie. 

W pierwszych turniejach dopuszcza się możliwość gry na podstawie wygenerowanego w 
Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS druku F 02.

Przewodniczący WGiD WZPS Lublin

      (-) Edward Dziedzina - Wiwer

 

  


