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Regulamin współzawodnictwa sportowego 
w młodzieżowych rozgrywkach siatkówki plażowej 

WZPS w Lublinie 

§ 1. Organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach 

1. Cel rozgrywek 
Celem rozgrywek jest popularyzacja i rozwój siatkówki plażowej w woj. lubelskim, wyłonienie 
Mistrzów Województwa w siatkówce plażowej oraz młodzieżowych zespołów, które będą 
reprezentować WZPS w Lublinie w zawodach centralnych. 

2. Zawody młodzieżowe oraz młodzieżowe rozgrywki szczebla centralnego 
1) Zawodami młodzieżowymi są zawody organizowane dla osób w wieku do 19 lat, przy czym 

pod uwagę bierze się wyłącznie rok urodzenia tej osoby. Zawody młodzieżowe 
organizowane są osobno dla mężczyzn i kobiet w odpowiednich, następujących 
kategoriach wiekowych: 

a) Juniorów i juniorek – do lat 19 (biorąc pod uwagę wyłącznie rok urodzenia), 
b) Kadetów i kadetek – do lat 17 (biorąc pod uwagę wyłącznie rok urodzenia), 
c) Młodzików i młodziczek – do lat 15 (biorąc pod uwagę wyłącznie rok urodzenia). 

2) Młodzieżowymi rozgrywkami szczebla centralnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu 
są zawody z cyklu: Mistrzostw Polski Juniorów, Juniorek, Młodzików i Młodziczek, 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – w przypadku kadetów (juniorów młodszych) i 
kadetek (juniorek młodszych) oraz inne zawody uznane za młodzieżowe przez PZPS. 

3. Organizator rozgrywek oraz Gospodarz zawodów 
1) Organizatorem rozgrywek jest Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie za 

pośrednictwem Wydziału Siatkówki Plażowej (dalej WSP) we współpracy z Klubami 
sportowymi zrzeszonymi w WZPS oraz innymi organizacjami i samorządami lokalnymi. 

2) WSP kieruje rozgrywkami oraz prowadzi weryfikację wyników zawodów. 
3) Gospodarz zawodów o Mistrzostwo Województwa oraz zawodów organizowanych w 

ramach młodzieżowych rozgrywek szczebla centralnego przypadających do organizacji w 
danym cyklu wybierany jest przez WSP na podstawie analizy dokonanych zgłoszeń 
(nadesłanych propozycji organizacji zawodów), w szczególności w drodze konkursu. 

4) Obowiązki Gospodarza zawodów, w tym dotyczące wymaganego wyposażenia pola gry 
i zaplecza socjalnego obiektu, określa odpowiednio Komunikat WSP WZPS lub WSP PZPS. 

4. Warunki udziału zawodników w zawodach młodzieżowych i skład zespołu 
1) W zawodach młodzieżowych mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy: 

a) posiadają ważną (aktualną) Licencję zawodnika piłki siatkowej (halową), zaś w 
przypadku wypożyczenia – posiadają ważny dokument poświadczający wypożyczenie 
zawodnika na sezon rozgrywek siatkówki plażowej, uzyskany zgodnie z zasadami 
wypożyczania zawodników siatkówki plażowej; 

b) posiadają ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, stwierdzający datę urodzenia; 
c) posiadają numer PESEL; 
d) posiadają ważne (aktualne) badania lekarskie – zaświadczenie (orzeczenie) o 

zdolności do uprawiania piłki siatkowej lub siatkówki plażowej; 
e) uiszczą wpisowe do turnieju w wysokości określonej przez Komunikat organizacyjny 

danych zawodów. 
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2) W zawodach młodzieżowych organizowanych w ramach Mistrzostw Województwa oraz 
Mistrzostw Polski (w tym OOM): młodzików [młodziczek], kadetów [kadetek] i juniorów 
[juniorek] obaj zawodnicy tworzący zespół zobowiązani są do reprezentowania na 
podstawie ważnej Licencji zawodnika piłki siatkowej jednego klubu zrzeszonego w WZPS w 
Lublinie, z zastrzeżeniem pkt. 3, 4 i 5. 

3) W zawodach innych, niż wymienione w pkt. 2, zespół mogą tworzyć zawodnicy, którzy na 
podstawie ważnej Licencji zawodnika piłki siatkowej przynależą do różnych klubów. 

4) Zawodnik w jednym sezonie rozgrywek siatkówki plażowej może uczestniczyć w zawodach 
siatkówki plażowej jako członek wyłącznie jednego Klubu. Raz zgłoszony zawodnik w 
jednym klubie [województwie] nie może zostać zgłoszony do gry w innym klubie 
[województwie]. 

5) Dopuszcza się wypożyczenia zawodników siatkówki plażowej, w tym z klubów z innych 
województw, na okres sezonu rozgrywek siatkówki plażowej lub jego część. Warunki 
dotyczące uzyskania akceptacji i procedury wypożyczenia oraz składu zespołu w przypadku 
wypożyczenia regulują odrębne przepisy PZPS i zasady opisane w ust. 6 i 7. 

6) Przepisy dotyczące składu zespołu przy wypożyczeniu zawodnika siatkówki plażowej 
obowiązują bezwzględnie również w przypadku reprezentowania województwa 
lubelskiego (WZPS w Lublinie) w młodzieżowych rozgrywkach szczebla centralnego. 

7) Zaleca się zgłaszanie zespołów do zawodów przez Kluby z wyprzedzeniem na adres poczty 
elektronicznej WZPS - wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 

5. Warunki udziału trenerów w zawodach młodzieżowych 
1) We wszystkich zawodach młodzieżowych zespołowi podczas meczu może towarzyszyć 

jeden trener. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie ważnego Certyfikatu 
trenera (aktualnego dokumentu na sezon rozgrywek piłki siatkowej). 

2) Warunkiem dopuszczenia trenera do meczu jest pozostawienie dokumentu (Certyfikatu) 
przy stoliku sekretarza przed meczem. Trener może uczestniczyć w rozgrzewce zespołu. 

3) Podczas gry Trener musi cały czas siedzieć na jednym z krzesełek przeznaczonych dla 
zawodników jego/jej zespołu lub na dodatkowym krześle, jeśli istnieje taka możliwość. 

4) Trener podczas meczu zmienia strony boiska razem z zespołem. 
5) Podczas meczu Trener może udzielać rad i wskazówek zawodnikom wyłącznie podczas 

regulaminowych przerw w grze, podczas których Trener może wstać i przebywać przed 
krzesełkami zawodników swojego zespołu, a także podczas zmiany stron boiska. 

6) Udzielanie pomocy przez Trenera w innych przypadkach, w szczególności podczas trwania 
gry, jest zabronione i podlega sankcjom za niewłaściwe zachowanie. 

7) Szczegółowe zasady dotyczące obecności i pomocy trenera określają odpowiednie 
przepisy zatwierdzone przez WSP PZPS. 

6. Procedura wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej 
1) Na zgodny wniosek zainteresowanych Klubów – WZPS w Lublinie może zezwolić na 

wypożyczenie zawodnika na okres rozgrywek siatkówki plażowej. 
2) Zawodnik może być wypożyczony nie więcej niż jeden raz w danym sezonie 

rozgrywkowym. 
3) Zawodnik reprezentujący dany Klub jako zawodnik wypożyczony, nie może być przez ten 

Klub wypożyczany kolejnemu Klubowi. 
4) Zawodnik może zostać wypożyczony najpóźniej przed rozpoczęciem tych młodzieżowych 

rozgrywek siatkówki plażowej, w których ma zamiar uczestniczyć. 
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5) Okres wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej nie może przekraczać czasu trwania 
sezonu rozgrywek siatkówki plażowej, z zastrzeżeniem pkt. 6. 

6) Zawodnik, który został wypożyczony na sezon rozgrywek piłki siatkowej (halowej) lub 
część tego sezonu do Klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie, może uczestniczyć w 
młodzieżowych rozgrywkach siatkówki plażowej wyłącznie w Klubie macierzystym (lub 
odpowiednio w Klubie przekazującym) albo w Klubie pozyskującym (do którego zawodnik 
został wypożyczony), ale pod warunkiem, że porozumienie dotyczące tego wypożyczenia 
spełnia wymogi określone w niniejszych przepisach. 

7) W zakresie zawodnika zrzeszonego na podstawie licencji piłki siatkowej w WZPS w 
Lublinie, wniosek musi zawierać postanowienie o naliczaniu punktów do Klasyfikacji w 
ramach Systemu Sportu Młodzieżowego na rzecz Klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie. 

7. Wymagania w zakresie składu zespołu w przypadku wypożyczenia zawodnika 
W zawodach organizowanych lub współorganizowanych przez WZPS w Lublinie w ramach 
młodzieżowych rozgrywek siatkówki plażowej w przypadku wypożyczenia może uczestniczyć 
wyłącznie zespół, którego jeden zawodnik: 

1) jest członkiem Klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie na podstawie ważnej Licencji 
zawodnika piłki siatkowej wydanej przez WZPS w Lublinie – zawodnik ten może 
uczestniczyć w rozgrywkach siatkówki plażowej organizowanych przez WZPS w Lublinie 
wyłącznie: 

a) z zawodnikiem wypożyczonym do tego samego Klubu na okres sezonu piłki siatkowej, 
poprzedzający okres rozgrywek siatkówki plażowej, na podstawie Certyfikatu, 

b) albo z innym zawodnikiem, który został wypożyczony do tego samego Klubu na okres 
sezonu siatkówki plażowej na podstawie niniejszych przepisów; 

2) został wypożyczony do Klubu pozyskującego zrzeszonego w WZPS w Lublinie na okres 
sezonu piłki siatkowej poprzedzający okres rozgrywek siatkówki plażowej, na podstawie 
Certyfikatu – zawodnik ten może uczestniczyć w rozgrywkach siatkówki plażowej 
organizowanych przez WZPS w Lublinie wyłącznie: 

a) z zawodnikiem będącym na podstawie Licencji zawodnika piłki siatkowej wydanej 
przez WZPS w Lublinie członkiem tego samego Klubu pozyskującego, 

b) albo z zawodnikiem wypożyczonym do tego samego Klubu pozyskującego na okres 
sezonu piłki siatkowej, poprzedzający okres rozgrywek siatkówki plażowej, na 
podstawie Certyfikatu, 

c) albo z innym zawodnikiem, który został wypożyczony do tego samego Klubu 
pozyskującego na okres sezonu siatkówki plażowej na podstawie niniejszych 
przepisów; 

3) jest członkiem Klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie na podstawie ważnej Licencji 
zawodnika piłki siatkowej wydanej przez WZPS w Lublinie oraz został wypożyczony do 
Klubu zrzeszonego w innym WZPS (OZPS) niż WZPS w Lublinie na okres sezonu piłki 
siatkowej poprzedzający okres rozgrywek siatkówki plażowej, na podstawie Certyfikatu – 
zawodnik ten, zwany dalej zawodnikiem powracającym, może uczestniczyć w rozgrywkach 
siatkówki plażowej organizowanych przez WZPS w Lublinie reprezentując Klubu zrzeszony 
w WZPS w Lublinie, z którego został wypożyczony, wyłącznie: 

a) z innym zawodnikiem będącym na podstawie Licencji zawodnika piłki siatkowej 
wydanej przez WZPS w Lublinie członkiem Klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie, z 
którego to Klubu zawodnik powracający sam został uprzednio wypożyczony, 
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b) albo z innym zawodnikiem wypożyczonym na podstawie Certyfikatu na okres sezonu 
piłki siatkowej, poprzedzający okres rozgrywek siatkówki plażowej, do Klubu 
zrzeszonego w WZPS w Lublinie, z którego to Klubu zawodnik powracający sam został 
uprzednio wypożyczony,  

c) albo z innym zawodnikiem, który został wypożyczony na okres sezonu siatkówki 
plażowej na podstawie niniejszych przepisów do Klubu zrzeszonego w WZPS w 
Lublinie, z którego to Klubu zawodnik powracający sam został uprzednio 
wypożyczony. 

 § 2. Przepisy sportowe 

1. Zasady ogólne 
1) Zawody rozgrywane są zgodnie z Oficjalnymi przepisami gry w siatkówkę plażową oraz 

odpowiednimi instrukcjami i wytycznymi zatwierdzonymi przez PZPS. W przypadku 
zawodów jednodniowych decyzją Sędziego Głównego zmianie mogą ulec zasady dotyczące 
liczby punktów wymaganych do wygrania seta, albo liczby punktów oraz setów 
wymaganych do wygrania meczu. 

2) Zawody rozgrywane są systemem podwójnych eliminacji (tzw. systemy brazylijskie), wg 
diagramów opublikowanych przez WSP – jeżeli występuje w nich przynajmniej 6 zespołów. 
W razie mniejszej liczby zespołów, zawody rozgrywane są systemem każdy z każdym. 
W przypadku zawodów jednodniowych, do których zgłosiło się więcej niż 32 zespoły – 
rozgrywane są eliminacje do wyłonienia 24 zespołów uczestniczących w zawodach, chyba 
że szczegółowe przepisy stanowią inaczej. 

3) Wszystkie oficjalne zawody WZPS rozgrywane są piłkami Mikasa VLS 300. 

2. Stroje zawodników oraz wyposażenie dodatkowe 
Stroje zawodników muszą być zgodne z Przepisami Gry w zakresie numeracji, koloru i czystości. 
Zespół powinien posiadać min. 2 komplety strojów. Jeżeli Organizator dostarcza koszulki dla 
zawodników [lub odpowiednio topy dla zawodniczek] – zawodnicy muszą występować w 
strojach dostarczonych przez Organizatora, przy czym w szczególności: 

1) Stroje zawodników tego samego zespołu powinny być tego samego koloru i kroju. Stroje 
powinny być ponumerowane zgodnie z Przepisami Gry. 

2) Strój zawodnika składa się z: koszulki bez rękawków oraz spodenek, przy których odległość 
mierzona od kolan do materiału (krawędzi nogawki) musi być większa niż 10 cm. 

3) Strój zawodniczki składa się z: jednoczęściowego stroju kąpielowego, albo topu i majtek, 
albo koszulki bez rękawków (odsłaniającej ramiona) i szortów, albo koszulki z długimi 
rękawami oraz długich spodni (przy względach religijnych). 

4) Przy niskiej temperaturze Zawodnicy, za zgodą Sędziego, mogą używać odzieży chroniącej 
przed zimnem, o ile odzież ta jest tego samego typu i w tym samym kolorze. Gra w 
legginsach jest dozwolona, jeżeli temperatura spadnie poniżej 15○C. 

5) Każdy zawodnik może używać podczas gry wyposażenia dodatkowego, tj.: czapki, daszku, 
bandany, opaski lub innego nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych, stabilizatorów 
kolanowych i łokciowych, frotki na nadgarstek absorbującej pot oraz zegarka. 

Komentarz do § 2. ust. 2 pkt. 1-4: WSP uprasza Zawodników, Zawodniczki i Kluby by w miarę możliwości 
zapewnić Zawodnikom jednolite stroje, które możliwie w największym zakresie będą spełniały powyższe 
kryteria. W celu promowania siatkówki plażowej w zawodach Mistrzostw Województwa dopuszcza się 
udział zawodników, których stroje nie będą spełniać powyższych wymagań. 

mailto:wzps.lublin.pl
mailto:wzps@wzps.lublin.pl


Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie 

Wydział Siatkówki Plażowej 

  wzps.lublin.pl; wzps@wzps.lublin.pl 

3. Rozstawienie zespołów w Mistrzostwach Województwa 
W danych Mistrzostwach Województwa rozstawieniu podlegają zespoły reprezentujące kluby, 
których zespoły w poprzednim sezonie w danej kategorii wiekowej zajęły miejsca od 1 do 4: 

1) Za każdy zespół, który zajął określone miejsce, przysługuje rozstawienie jednego zespołu, 
wg zasady: 1 miejsce – R1, 2 miejsce – R2, 3 miejsce – R3 oraz 4 miejsce – R4. 

2) Jeżeli dany klub reprezentuje więcej zespołów niż przysługujących rozstawień – wyboru 
zespołu, który będzie rozstawiony dokonuje Trener/Opiekun z danego klubu w obecności 
Sędziego Głównego zawodów. Wyboru zespołu dokonuje się przed losowaniem 
pozostałych rozstawień do turnieju. 

3) WSP każdorazowo określa w Komunikacie Organizacyjnym danych Mistrzostw 
Województwa nazwy klubów i ilości zespołów, które są uprawnione do rozstawienia. 

4. Zasady awansu do młodzieżowych rozgrywek szczebla centralnego 
1) Do Półfinałów młodzieżowych rozgrywek szczebla centralnego awansują 3, 4 lub 5 

najlepszych zespołów w każdej kategorii wiekowej, z oznaczeniem od najlepszego do 
najsłabszego, co odpowiada rozstawieniu w danym turnieju, zgodnie z właściwym 
Komunikatem i przepisami sportowymi WSP PZPS. 

2) Wszyscy zawodnicy, którzy w mistrzostwach województwa zajmą miejsca 1-8 są 
zobowiązani do posiadania swojego indywidualnego konta w Systemie informatycznym 
PZPS dot. siatkówki plażowej: http//beach.pzps.pl, zwanym dalej Systemem 
informatycznym PZPS. Szczegółowe zasady procesu rejestracji określa WSP PZPS. 

3) Rejestracja w Systemie informatycznym PZPS dla wszystkich zawodników, którzy uzyskają 
awans do Półfinałów młodzieżowych rozgrywek szczebla centralnego jest jednym z 
warunków uprawnienia do uczestnictwa w tych rozgrywkach (zawodach). 

4) Rejestracji w Systemie informatycznym PZPS dokonuje Koordynator WZPS w Lublinie. 
5) Zawodnicy, którzy w mistrzostwach województwa zajęli miejsca uprawniające do udziału 

w rozgrywkach ogólnopolskich, są zobowiązani do potwierdzenia w Systemie 
informatycznym PZPS uczestnictwa w zawodach najpóźniej na 48 godzin przed ich 
rozpoczęciem. 

6) Zawodnicy, którzy nie będą zarejestrowani w Systemie informatycznym PZPS najpóźniej na 
3 dni przez rozpoczęciem rozgrywek lub nie potwierdzą swojego uczestnictwa w zawodach 
w opisanym terminie – nie zostaną dopuszczeni do zawodów. 

7) W przypadku udokumentowanej kontuzji zawodnika lub innej wyjątkowej sytuacji losowej 
uniemożliwiającej udział w zawodach – szczegółowe zasady wymiany kontuzjowanego 
(wycofanego) zawodnika określają przepisy sportowe WSP PZPS. W szczególnych 
przypadkach wymiana taka musi spełniać zasady opisujące procedurę wypożyczenia 
zawodnika siatkówki plażowej. 

8) W przypadku kontuzji obu zawodników danego zespołu lub wycofania się danego zespołu 
z rozgrywek po zakończeniu turnieju Mistrzostw Województwa (rezygnacji z udziału w 
młodzieżowych rozgrywkach szczebla centralnego) – prawo do udziału w młodzieżowych 
rozgrywkach szczebla centralnego uzyskuje zespół, który zajął w klasyfikacji danych 
Mistrzostw Województwa kolejno miejsce 5 lub 6. Szczegółowe zasady w tym względzie 
określają przepisy sportowe WSP PZPS. 

5. Sędziowie 
1) Zawody mogą być sędziowane wyłącznie przez Sędziów z aktualnymi uprawnieniami do 

sędziowania siatkówki plażowej nadanymi przez PZPS lub WZPS. 
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2) Sędziego Głównego oraz pozostałych Sędziów na zawody deleguje Wydział Sędziowski 
(Komisja Obsad), zgodnie z zasadami nominacji określonymi przez WS. 

3) Sędzia główny jest oficjalnym przedstawicielem WZPS w Lublinie, w tym WS i WSP, na 
zawodach. 

4) Sędzia Główny zobowiązany jest przeprowadzić odprawę techniczną przed zawodami, 
podczas której przyjmuje zgłoszenia do zawodów, weryfikuje dokumenty zawodników i 
trenerów, ustala system rozgrywek stosownie do wytycznych WSP i możliwości 
organizacyjnych oraz wyjaśnia wszelkie zgłaszane wątpliwości dot. Przepisów gry, 
Regulaminu rozgrywek, lub przyjętego systemu rozgrywania zawodów. 

5) Sędzia Główny odpowiada za prawidłowość informacji wynikających z systemu 
rozgrywania danych zawodów umieszczonych na oficjalnych drukach, sporządza 
Komunikat Końcowy z danych Zawodów oraz reprezentuje Komisję Sędziowską w 
kontaktach z Organizatorami. 

6. Zasady dyscyplinarne i sankcje 
1) Za nieprzestrzeganie przepisów sportowych dot. siatkówki plażowej lub wybitnie 

niesportowe zachowanie na zawodników mogą zostać nałożone grzywny: 

 Rodzaj wykroczenia Wysokość grzywny 

A. Celowe wykopanie lub wyrzucenie piłki poza obszar 
kontrolowany przez komisję sędziowską 

50,00 zł 

B. Zniszczenie sprzętu lub wyposażenia boiska 100,00 zł i pokrycie zniszczeń 

C. Odrzucenie zgłoszonego protestu ze względu na brak 
podstaw do jego rozpatrzenia 

50,00 zł 

D. Rażąco niesportowe zachowanie wobec innego zespołu, 
publiczności, organizatorów lub sędziów 

od 100,00 do 200,00 zł 

E. Zachowanie podczas zawodów mające negatywny wpływ 
na wizerunek siatkówki plażowej 

od 100,00 do 200,00 zł 

2) W razie stwierdzenia wykroczeń, o których mowa powyżej lub wykroczeń innego rodzaju, 
które nie zostały w niniejszych przepisach opisane – Sędzia Główny zobowiązany jest 
wyczerpująco opisać takie zdarzenie i powzięte działania w swoim Sprawozdaniu z 
zawodów oraz poinformować o swojej decyzji zainteresowanego zawodnika oraz Trenera. 

3) Wszelkie sankcje, w tym powyższe grzywny, nakładane są przez Wydział Gier i Dyscypliny 
WZPS w Lublinie – na podstawie informacji zamieszczonych w Sprawozdaniu Sędziego 
Głównego oraz po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego przez ww. Wydział. 

 § 3. Postanowienia końcowe 

1. Ubezpieczenie zawodników 
Zawodnicy uczestniczący w zawodach powinni być na czas ich trwania ubezpieczeni od 
następstw nieszczęśliwych wypadków w kulturze fizycznej (sporcie). WZPS w Lublinie oraz 
Gospodarz zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i ich skutki 
podczas zawodów. 

2. Opieka medyczna 
Gospodarz zawodów ma obowiązek zapewnić na zawodach obecność wykwalifikowanej opieki 
medycznej zabezpieczającej zawody (lekarza, pielęgniarki, pielęgniarki systemu/ratunkowej, 
lub ratownika medycznego). 
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3. Opłata startowa (wpisowe) 
Gospodarz zawodów ma prawo pobierać opłatę startową (wpisowe) od zespołu z tytułu 
uczestnictwa w zawodach. 

4. Przerwanie zawodów 
Sędzia Główny, działając w porozumieniu z Gospodarzem zawodów, w przypadku wybitnie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych lub z innych przyczyn od nich niezależnych ma 
prawo: 

1) do odwołania zawodów i przełożenia ich na inny termin – przy czym decyzję ostateczną o 
nowym terminie i ewentualnie nowym miejscu zawodów podejmuje WSP; 

2) lub odpowiednio do przerwania trwających zawodów; w takim przypadku, jeżeli nie 
możliwe jest kontynuowanie (wznowienie) zawodów – postępuje się następująco: 

a) sporządza się klasyfikację końcową zawodów na podstawie wyników zakończonych 
meczów do momentu przerwania zawodów, 

b) zespołom, których miejsc nie da się jednoznacznie ustalić – przyznaje się równe 
miejsce, a jeżeli dotyczy to zespołów z miejsc 1-4 – decyduje rzut monetą Sędziego 
Głównego do ustalenia klasyfikacji za miejsca 1-4. 

5. Publikowanie Komunikatów i informacji dotyczących zawodów 
Wszystkie Komunikaty oraz wszelkiego rodzaju informacje dotyczące Mistrzostw Województwa 
i młodzieżowych rozgrywek szczebla centralnego (w miarę ich dostępności) publikowane są na 
oficjalnej stronie internetowej WZPS w Lublinie: www.wzps.lublin.pl. 

6. Interpretacja przepisów i przypadki szczególne 
1) Prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie WSP. 
2) W przypadkach szczególnych, nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje WSP, a w 

przypadkach nagłych Sędzia Główny danych zawodów. 

7. Odwołania 
1) Od decyzji Wydziału Siatkówki Plażowej WZPS w Lublinie przysługuje prawo do złożenia 

odwołania do Zarządu WZPS w Lublinie w terminie 14 dni od dnia opublikowania decyzji 
na oficjalnej stronie internetowej WZPS w Lublinie, oficjalnej stronie internetowej 
Wydziału Siatkówki Plażowej WZPS w Lublinie lub od dnia doręczenia decyzji – stosownie 
do trybu postępowania. 

2) Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest wpłacenie kaucji w kwocie 100,00 zł na konto 
bankowe WZPS w Lublinie w terminie określonym w pkt. 1. 

 
Załączniki: 

Załącznik nr 1.: Systemy rozgrywek i zasady sporządzania klasyfikacji końcowej 

Załącznik nr 2.: Zgłoszenie do młodzieżowych zawodów siatkówki plażowej WZPS w Lublinie 
 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd WZPS w Lublinie, równocześnie 
traci moc Regulamin współzawodnictwa sportowego w młodzieżowych rozgrywkach siatkówki plażowej 
WZPS w Lublinie z dn. 25.05.2015 r. 

 
Regulamin zatwierdzony Uchwałą Zarządu WZPS w Lublinie nr  
 
w dn.   
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Załącznik nr 1 

Systemy rozgrywek i zasady sporządzania klasyfikacji końcowej 

Zawody należy rozgrywać zgodnie z sugerowanymi poniżej systemami. Zastosowanie innego 
systemu rozgrywania zawodów wymaga porozumienia Sędziego Głównego z Organizatorem i WSP 
oraz przedstawienia uzasadnienia dla podjęcia takiej decyzji w sprawozdaniu Sędziego Głównego. 

Sugerowane systemy rozgrywek dla turniejów jednodniowych: 

Liczba 
startujących 

zespołów 
Sugerowany system rozgrywek 

Format gry dla 
Turnieju rozgrywanego 

na min. 2 boiskach 

5 i mniej System kołowy (tzw. Każdy z każdym) do 2 wygr. Setów do 15 pkt 

6 – 8 systemem podwójnych eliminacji dla 8 zespołów 1 set do 21 pkt, zaś mecze 
półfinałowe i finałowe – 2 
sety do 15 pkt; 

9 – 12 systemem podwójnych eliminacji dla 12 zespołów 

13 – 16 systemem podwójnych eliminacji dla 16 zespołów 

17 – 24 systemem podwójnych eliminacji dla 24 zespołów 1 runda wygr. I 2 rundy 
przegr. – 1 set do 15 pkt, 
pozostałe – 1 set do 21 pkt 25 – 32 systemem podwójnych eliminacji dla 32 zespołów 

33 i więcej 
Eliminacje pucharowe (przegrywający – odpada) 
do wyłonienia 16 zespołów, a następnie systemem 
podwójnych eliminacji dla 16 zespołów 

mecze eliminacyjne – 1 set 
do 15 pkt, turniej główny – 
jw. (jak przy systemie 
podwójnych eliminacji dla 
16 zespołów) 

 

Sporządzanie klasyfikacji końcowej: 

1) Klasyfikacja na miejscach 1-4 odbywa się zgodnie z przyjętym systemem rozgrywek. 
2) W systemach podwójnych eliminacji dodatkowo wylicza się zajęcie miejsc 5-6 oraz 7-8. 
3) Na miejscu 5 zostaje sklasyfikowany zespół, który spośród zespołów zajmujących miejsca 5-6, 

ma lepszy iloraz powstały poprzez: 
a) podzielenie liczby meczów wygranych przez liczbę meczów przegranych, 
b) podzielenie liczby setów wygranych przez liczbę setów przegranych, 
c) podzielenie liczby punktów zdobytych przez liczbę punków straconych w setach. 

4) Na miejscu 7 zostaje sklasyfikowany zespół, który spośród zespołów zajmujących miejsca 7-8, 
ma lepszy iloraz powstały poprzez: 

a) podzielenie liczby meczów wygranych przez liczbę meczów przegranych, 
b) podzielenie liczby setów wygranych przez liczbę setów przegranych, 
c) podzielenie liczby punktów zdobytych przez liczbę punków straconych w setach. 

5) Pozostałe zespoły zostają sklasyfikowane w odpowiednich przedziałach miejscowych (tj. 9-12, 
13-16, 17-24, 25-32, itd. – sklasyfikowanie na miejscach 33 i dalszym następuje w zależności od 
systemu eliminacji i liczby zgłoszonych zespołów). 

6) W przypadku przerwania zawodów i niemożności ich wznowienia danego dnia (przerwa pow. 4 
godzin, po której nie ustąpiły warunki techniczne lub atmosferyczne pozwalające na 
wznowienie zawodów) – klasyfikację końcową sporządza się na podstawie wyników meczów 
zakończonych do momentu przerwania zawodów, postępując analogicznie jak w pkt. 3 i 4. 
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Załącznik nr 2:  Zgłoszenie do młodzieżowych zawodów siatkówki plażowej WZPS w Lublinie 

Nazwa klubu*:   

Kategoria rozgrywek:   

Osoba do kontaktu:   Adres e-mail:   

* zgodnie z wpisem w rejestrze (KRS lub gminną ewidencją klubów sportowych) Nr. Telefonu:   
 

LP. 
(zespół) 

Nr 
Nazwisko i Imię 

zawodnika 
Nr licencji 

(OSEK PZPS) 
Data urodzenia Pesel 

Przynależność klubowa (nazwa 
klubu zgodnie z wpisem w rejestrze) 

Określenie 1 kategorii, w 
której punktuje zawodnik 

1 
1             

2             

2 
1             

2             

3 
1             

2             

4 
1             

2             

5 
1             

2             

6 
1             

2             

7 
1             

2             

8 
1             

2             
 

LP. Nazwisko i Imię trenera Nr licencji (OSEK PZPS)  Uwagi:   

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

 


