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Komunikat nr 2 / 2020 – aktualizacja 

Wydziału Siatkówki Plażowej WZPS w Lublinie 

dot. Mistrzostw Województwa w siatkówce plażowej 
 

Kluby WZPS w Lublinie 

Uwzględniając harmonogram szkolnych egzaminów opracowany przez CKE, termin wyborów 

Prezydenta RP i zaktualizowany Kalendarz rozgrywek młodzieżowych siatkówki plażowej na sezon 

2020 PZPS (który został wysłany do Państwa w dn. 19 maja), pragnę poinformować, że Wydział 

Siatkówki Plażowej opracował harmonogram młodzieżowych zawodów siatkówki plażowej 

Mistrzostw Województwa w sezonie 2020 (informacja poniżej). W zależności od rozwoju sytuacji 

podane terminy mogą ulec zmianie. 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną oraz zaleceniami ograniczenia kontaktów 

i przebywania w grupach postanowiono o wprowadzeniu wstępnej zdalnej odprawy technicznej 

przed zawodami wg następujących zasad: 

‒ Weryfikacji części dokumentów warunkujących dopuszczenie zawodników do zawodów 

dokonuje się zdalnie poprzez Biuro WZPS w Lublinie przed rozpoczęciem zawodów. 

‒ Najpóźniej do godz. 12:00 dnia roboczego poprzedzającego rozpoczęcie zawodów klub 

przesyła wypełnione zgłoszenie zespołów (wg wzoru w załączeniu) oraz Formularz F-02, na 

którym znajdują się dane zawodników (w tym data ważności badań lekarskich) pocztą 

elektroniczną na adres: wzps@wzps.lublin.pl  

‒ W temacie wiadomości należy wpisać: KATEGORIA – KLUB (np. JUNIORZY – UKS Tempo Chełm). 

‒ Dla każdej kategorii wiekowej należy sporządzić osobne zgłoszenie. 

‒ Po weryfikacji przez WZPS klub otrzymuje na podany w zgłoszeniu adres e-mail elektroniczne 

potwierdzenie zweryfikowania zespołów. 

‒ Nie dopuszcza się możliwości zgłoszenia zespołów na miejscu w dniu zawodów. 

‒ Na zawody należy stawić się tylko z dokumentem tożsamości oraz wypełnionym 

i podpisanym formularzem oceny medycznej (dot. zawodników, trenerów oraz sędziów). 

Formularz zostaje dołączony do dokumentacji turniejowej. 

Równocześnie przypominamy, że zgodnie z decyzjami PZPS oraz Ministerstwa Sportu 

w rozgrywkach juniorek i juniorów nie mogą uczestniczyć odpowiednio: młodziczki i młodzicy. 

Uwzględniając zalecenia PZPS oraz możliwości organizacyjne wprowadza się zasadę, że: 

zawody rozgrywane są systemami podwójnych eliminacji (w zależności od liczby zespołów); zaś 

mecze rozgrywane są w formie 1 seta do 21 pkt., natomiast mecze ćwierćfinałowe z prawej 

strony, półfinałowe i finałowe – do  2 wygr. setów do 15 pkt 

W załączeniu przedstawiamy również: 

‒ szczegółowe zasady dot. organizacji i rozgrywania poszczególnych zawodów; 

‒ wzory dokumentów niezbędne do udziału w zawodach; zwracamy szczególną uwagę na 

wprowadzone zgłoszenia elektroniczne do zawodów; 

‒ wykaz zgłoszonych zespołów. 
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1) Terminarz Mistrzostw Województwa Lubelskiego: 

 20 czerwca (sb) – młodziczki i juniorki (Lublin) i juniorzy (Międzyrzec Podlaski), 

 21 czerwca (nd) – młodzicy (Lublin), 

 24 czerwca (śr) – kadetki (Lublin) – przy liczbie zespołów większej niż 24 – turniej 

dwudniowy (24-25.06.), przy czym na drugi dzień turnieju zostaje 8 zespołów, 

 27 czerwca (sb) – kadeci (Międzyrzec Podlaski). 

Uwaga: Mistrzostwa województwa wg wymogów PZPS należy zakończyć do 28 czerwca! 
 

2) Liczba zgłoszonych zespołów przez Kluby w poszczególnych kategoriach rozgrywek: 

Kategoria Liczba zespołów  Kategoria Liczba zespołów 

Młodziczki 18  Młodzicy 13 

Kadetki 29  Kadeci 17 

Juniorki 15  Juniorzy 20 

 

3) Grupa półfinałowa MP: woj. dolnośląskie, woj. opolskie, woj. śląskie, woj. łódzkie, woj. 

małopolskie, woj. świętokrzyskie, woj. podkarpackie i woj. lubelskie; 

 

4) Terminy Półfinałów Mistrzostw Polski: 

 5-8 lipca (nd – śr) – Młodziczki (Półfinał 1) i Młodzicy (Półfinał 1) 

 7-10 lipca (wt – pt) – Młodziczki (Półfinał 2) i Młodzicy (Półfinał 2) 

 11-14 lipca (sb – wt) – Juniorki i Juniorzy 

 17-20 lipca (pt – pn) – Kadetki i Kadeci 

 
 
 
 
 

za WSP WZPS w Lublinie 

/ — / 

Robert Bronisz 
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