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Komunikat nr 2 / 2016
Wydziału Siatkówki Plażowej WZPS w Lublinie

Organizacja Młodzieżowych Mistrzostw woj. lubelskiego

1. Terminarz i lokalizacja zawodów

W  związku  otrzymaniem  uzupełniających  informacji  dot.  akcji  szkoleniowych  kadr
wojewódzkich,  a  także opublikowanych i  znanych terminów zawodów OOM, TNO oraz
Turnieju talentów SOS. Równocześnie mając na względzie wymagane terminy zakończenia
eliminacji wojewódzkich, Wydział postanowił  wyznaczyć następujące  terminy i lokalizacje
Mistrzostw woj. lubelskiego:

MW Młodzików – 22 maja (niedziela) [termin zakończenia do 26.06. PZPS];
Gospodarz: UKS MIKA Międzyrzecka Trójka; Miejsce: ZPO nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim;

MW Juniorów – 5 czerwca (niedziela) [termin zakończenia do 15.06. PZPS];
Gospodarz: LKS Cisy Nałęczów; Miejsce: Boiska przy stadionie;

MW Juniorek – 5 czerwca (niedziela) [termin zakończenia do 15.06. PZPS];
Gospodarz: TPS Lublin; Miejsce: SWFiS KUL w Lublinie, ul. Konstantynów 1G

MW Młodziczek – 5 czerwca (niedziela) [termin zakończenia do 26.06. PZPS];
Gospodarz: TPS Lublin; Miejsce: SWFiS KUL w Lublinie, ul. Konstantynów 1G

MW Kadetów – 11 czerwca (sobota) [termin zakończenia do 26.06. PZPS];
Gospodarz: UKS MIKA Międzyrzecka Trójka; Miejsce: ZPO nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim;

MW Kadetek – 29 czerwca (środa) [termin zakończenia do 26.06. PZPS];
Gospodarz: TPS Lublin; Miejsce: CKF UMCS w Lublinie, ul. Langiewicza 22

W  sprawie  Terminów  Mistrzostw  woj.  kadetek  –  Wydział  wystąpi  do  PZPS
z wnioskiem o wydłużenie okresu rozgrywania eliminacji wojewódzkich.

2. Wymagane dokumenty i ich weryfikacja

Warunkiem udziału w zawodach jest   posiadanie 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
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wypożyczenia – certyfikatu wypożyczenia do Klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie,
2) ważnych badań lekarskich wydanych przez lekarza upoważnionego do orzecznictwa

w zakresie medycyny sportu,
3) ważny (aktualny) adres e-mail zawodnika.

Interpretacja zasada weryfikacji ważności ww. dokumentów

Weryfikacja ważności licencji oraz ważności badań lekarskich odbywa się tylko
i  wyłącznie  na  podstawie  ZATWIERDZONEGO  PRZEZ  WZPS  W  LUBLINIE
Formularza F-02 z rozgrywek halowych na sezon 2015/16 (poprzedzających
sezon rozgrywek siatkówki plażowej).
Po prawej stronie na formularzu ma być podany aktualny i ważny adres e-mail
zawodnika (jest to jedyna informacja, która może być wpisana odręcznie na
formularzu).
W przypadku wypożyczenia zawodników pomiędzy Klubami WZPS w Lublinie
na okres rozgrywek siatkówki plażowej – wymagane jest pismo z podpisami i
pieczęciami osób upoważnionych do reprezentowania obu klubów, z informacją
o  numerze  licencji  zawodnika  w  rozgrywkach  halowych.  Pismo  należy
uprzednio przesłać do WZPS w Lublinie.
Dokładne zasady wypożyczeń określone są w Regulaminie współzawodnictwa
sportowego  w  siatkówce  plażowej  w  rozgrywkach  młodzieżowych  WZPS w
Lublinie.

Jeżeli zawodnik nie ma wpisanego terminu badań lekarskich ważnego na dzień
zawodów  oraz  w  przypadku  wypożyczeń  zawodnika  (w  tym  przypadku  nie
posługujemy  się  Formularzem  F-02)  -  wymagane  jest  okazanie  karty  /
książeczki  zdrowia  sportowca,  z  badaniami  wykonanymi  przez  lekarza  z
uprawnieniami do orzekania w zakresie sportu dzieci i młodzieży.

W rozgrywkach  szczebla  centralnego  obowiązkowo należy  posiadać  licencję
zawodnika siatkówki plażowej oraz ważne badania lekarskie wykonane przez
lekarza upoważnionego do orzecznictwa w zakresie medycyny sportu w formie
zaświadczenia na karcie lub w książeczce zdrowia sportowca!

Członek
Wydziału Siatkówki Plażowej

WZPS w Lublinie
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