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Lublin, dn. 25 maja 2017 r. 

 

Komunikat z Posiedzenia Wydziału Siatkówki Plażowej WZPS w Lublinie 

w dniu 25 maja 2017 r. 
 

 

W dniu 25 maja 2017 r. w Biurze WZPS w Lublinie w Lubelskim Centrum Organizacji Sportowych przy 

ul. Montażowej 16 zebrał się na pierwszym posiedzeniu w Kadencji 2016-2020 Wydział Siatkówki 

Plażowej WZPS w Lublinie. Obecni byli: 

1) Robert Bronisz – Przewodniczący, 

2) Artur Janczarek 

 

3) Szymon Marciniak 

 

 Kol. Artur Kałdonek usprawiedliwił swoją nieobecność. 

 

 

Wydział omówił i podjął decyzję w następujących sprawach: 

 

1. Terminarz Młodzieżowych Mistrzostw Województwa Lubelskiego 

Omówiono przebieg konsultacji terminarza oraz uwagi, które wpłynęły w toku tych konsultacji. 

Konsultacje rozpoczęto przedstawiając 2 warianty terminów dla wszystkich kategorii wiekowych. 

Przedstawiona propozycja została opracowana na podstawie: 

 wymaganych przez PZPS terminów zakończenia eliminacji wojewódzkich, 

 przedstawionych przez trenerów kadr wojewódzkich zaplanowanych akcji szkoleniowych, 

 terminów ogólnopolskich zawodów szkolnych, 

 terminów zawodów i akcji szkoleniowych Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. 

Następnie opracowane warianty zostały rozesłane do trenerów klubów uczestniczących w 

rozgrywkach oraz Biura WZPS w Lublinie (w dn. 20 kwietnia), celem zgłaszania możliwości organizacji 

zawodów oraz uwag dot. proponowanych terminów, przy czym zastrzeżenia można było zgłaszać do 

dn. 12 maja. Na podstawie otrzymanych uwag – opracowana została ostateczna wersja terminarza 

oraz zatwierdzono gospodarzy zawodów na podstawie otrzymanych zgłoszeń – pełen terminarz w 

punkcie 3. 

 

 

2. Szkolenie i lista sędziów siatkówki plażowej 

Wydział zapoznał się z listą sędziów siatkówki plażowej przedstawioną przez Wydział Sędziowski. 

Lista obejmuje  tych sędziów, którzy ukończyli szkolenie zorganizowane w dn. 18 maja w Lublinie 

oraz będą uczestniczyć w szkoleniu w II terminie – będzie to szkolenie dla sędziów z rejonu 

Międzyrzeca Podlaskiego, Radzynia Podlaskiego oraz Białej Podlaskiej. 
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3. Informacja ws. terminów Mistrzostw Województwa Lubelskiego oraz Półfinałów MP 

 

1) Harmonogram Mistrzostw Województwa Lubelskiego: 

 10 czerwca (sobota) – Juniorzy, gospodarz: UKS Międzyrzecka Trójka Międzyrzec Podl., 

 17 czerwca (sobota) – Młodzicy, gospodarz: UKS Międzyrzecka Trójka Międzyrzec Podl., 

 18 czerwca (niedziela) – Juniorki, gospodarz: TPS Lublin, 

 22 czerwca (czwartek) – Młodziczki, gospodarz: TPS Lublin, 

 24 czerwca (sobota) – Kadeci, gospodarz: UKS Międzyrzecka Trójka Międzyrzec Podl., 

 25 czerwca (niedziela) – Kadetki, gospodarz: TPS Lublin. 

 

2) Skład grupy półfinałowej: woj. lubelskie, woj. łódzkie, woj. mazowieckie, woj. świętokrzyskie 

 

3) Terminy i organizatorzy Półfinałów Mistrzostw Polski: 

 26-28 czerwca (pn – śr) – Juniorki, woj. lubelskie 

 26-28 czerwca (pn – śr) – Juniorzy, woj. świętokrzyskie 

 3-5 lipca (pn – śr) – Kadetki, woj. świętokrzyskie 

 3-5 lipca (pn – śr) – Kadeci, woj. mazowieckie 

 10-12 lipca (pn – śr) – Młodziczki, woj. łódzkie 

 10-12 lipca (pn – śr) – Młodzicy, woj. świętokrzyskie 

 
 
 
 
 

Przewodniczący 
WSP WZPS w Lublinie 

/ — / 

Robert Bronisz 
 

mailto:wsp.wzps.lublin.pl
mailto:plaza@wzps.lublin.pl

