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Komunikat nr 02/ 2019
Wydziału Siatkówki Plażowej WZPS w Lublinie

Lublin, dn. 09.05.2019 r.

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Młodziczek
- komunikat organizacyjny -

Organizator:  WZPS  w  Lublinie,  przy  wsparciu  fnansowym  Województwa  Lubelskiego,
zaprasza na Mistrzostwa Województwa Lubelskiego młodziczek w siatkówce plażowej.

WZPS Lublin

1. W zawodach mogą uczestniczyć zawodniczki ur. 1 stycznia 2004 r. i młodsze.
2. Termin: 02 czerwca 2019 r. (niedziela).
3. Miejsce: Boiska do siatkówki plażowej przy hali sportowej KUL, ul. Konstantynów 1G
4. Odprawa techniczna: 9:00  (przyjmowanie zgłoszeń i weryfkacja dokumentów) – w miejscu

rozgrywania zawodów. Początek gier 9:30   
5. Wymagane dokumenty:

Zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa sportowego w siatkówce plażowej w rozgrywkach
młodzieżowych WZPS w Lublinie oraz Przepisami sportowymi PZPS zawodnicy są zobowiązane
do posiadania następujących dokumentów:

1) ważnej na sezon 2018/19 licencji zawodnika piłki siatkowej, stwierdzającej przynależność
do jednego Klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie, a w przypadku wypożyczenia – certyf-
katu wypożyczenia do Klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie,(jeśli stronami wypożyczenia
są kluby WZPS w Lublinie – na etapie eliminacji wojewódzkich może być to pisemne porozu-
mienie) . 

Weryfkacja  ważności  licencji  oraz  badań lekarskich  na  etapie  eliminacji  woje-
wódzkich (Mistrzostw Województwa) w zakresie zawodników przynależących na
podstawie licencji do Klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie odbywa się tylko i wy-
łącznie na podstawie ZATWIERDZONEGO PRZEZ WZPS W LUBLINIE Formularza F-
02 z rozgrywek halowych na sezon 2018/2019 (tj. poprzedzających sezon rozgry-
wek siatkówki plażowej) – za wyjątkiem sytuacji wypożyczenia zawodnika. Po pra-
wej stronie na formularzu winien być podany aktualny i ważny adres e-mail za-
wodnika (jest to jedyna informacja, która może być wpisana odręcznie na formu-
larzu). 

2) Dokument potwierdzający tożsamość (w tym datę urodzenia i nr PESEL),
3) ważnego badań lekarskich/orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania piłki  siatkowej

(siatkówki plażowej),
4) Ważnego (aktualnego) adresu e-mail zawodnika. 
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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 MKS AVIA Świdnik
R 2 UKS Tempo Chełm
R 3 MKS Kraśnik
R 4 SKS Szóstka TPS Biała Podlaska

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

za WSP WZPS w Lublinie
/ — /

Ewa Janczarek
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