Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie
Wydział Siatkówki Plażowej
wsp.wzps.lublin.pl; plaza@wzps.lublin.pl

Lublin, dn. 18 czerwca 2018 r.

Półfinał Mistrzostw Polski Kadetek w siatkówce plażowej
Lublin, 2-3 lipca 2018 r.
- komunikat organizacyjny -

Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
w Lublinie
Przy wsparciu finansowym:

WZPS w Lublinie, przy wsparciu finansowym: Województwa Lubelskiego i Polskiego Związku
Piłki Siatkowej zapraszają na Półfinał Mistrzostw Polski Kadetek w siatkówce plażowej.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Miejsce zawodów:
Boiska przy Centrum Kultury Fizycznej KUL w Lublinie, Konstantynów 1G, 20-400 Lublin.
2. Termin zawodów:

2-3 lipca 2018

3. Gospodarz zawodów: Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie
4. Noclegi i wyżywienie:
Koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.
Organizatorzy proponują noclegi:
1.
Akademik KUL (tuż obok boisk), ul Konstantynów 1 D ., tel 81 445 48 16,
2.

Willa Ostoja, ul. Powstania Styczniowego 79, tel 508 802 805
e:mail: rezerwacje@noclegi-ostoja.pl (ok. 800 metrów od boisk), hasło: „siatkówka
plażowa”

W miejscu rozgrywania zawodów jest restauracja w której można zamówić obiady.
5. Przepisy sportowe
Zawody rozgrywane są systemem podwójnych eliminacji (tzw. system brazylijski) dla 16 zespołów.
W zawodach rozgrywany jest mecz o 5 miejsce. Rozstawienia w turnieju ustala WSP PZPS.

Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie
Wydział Siatkówki Plażowej
wsp.wzps.lublin.pl; plaza@wzps.lublin.pl

Zawody rozgrywane są zgodnie z Oficjalnymi Przepisami gry w siatkówkę plażową oraz Wytycznymi
dla Sędziów zatwierdzonymi przez PZPS. W zawodach obowiązują postanowienia Handbook’a PZPS
2018.
6. Uczestnicy zawodów, zgłoszenia do zawodów:
W zawodach mogą uczestniczyć zawodniczki ur. 1 stycznia 2001 r. i młodsze, wyłonieni w
eliminacjach w wojewódzkich.
Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać:
1) ważną licencję zawodnika siatkówki plażowej wydaną przez właściwy WZPS (OZPS),
2) ważne badania lekarskie wydane przez lekarza upoważnionego do orzecznictwa w zakresie
medycyny sportu, zgodnie z ustawą z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
3) dokument stwierdzający tożsamość.
Zgodnie z Handbookiem PZPS 2018 – Zawodnicy są zobowiązani do potwierdzenia swojego udziału
w Turnieju poprzez system informatyczny beach.pzps.pl. Zespół, który nie zamierza uczestniczyć w
zawodach – zobowiązany jest przesłać stosowną informację najpóźniej 48 godzin przed datą
rozpoczęcia Turnieju do WSP PZPS, WZPS w Lublinie oraz Sędziego Głównego.
Trenerzy chcący uczestniczyć w zawodach, celem uprawnienia do przebywania w obszarze pola gry
podczas meczu muszą posiadać ważną licencję trenerską, wydaną przez właściwy WZPS (OZPS).
Dokumenty, o których mowa powyżej, należy przedstawić Sędziemu Głównemu podczas
weryfikacji na odprawie technicznej. Trenerzy muszą posiadać Licencję na każdym meczu.
7. Odprawa techniczna, weryfikacja i biuro zawodów:
Oprawa techniczna i weryfikacja dokumentów odbędzie się przed zawodami w miejscu
rozgrywania zawodów o godz 8:30
8. Program zawodów:
Dzień
02.07.
02.07.
03.07.

Godz.
8:30
10:00
10:00

Program dnia
Odprawa techniczna
Mecze turniejowe (1-24)
Mecze turniejowe (25-31)
Za Wydział Siatkówki Plażowej
WZPS w Lublinie
/-/
Ewa Janczarek

