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Lublin, dn. 1 czerwca 2020 r. 

Komunikat nr 3 / 2020 

Wydziału Siatkówki Plażowej WZPS w Lublinie 

dot. Młodzieżowych Mistrzostw Województwa 

I. Wymagane dokumenty, zgłoszenia do zawodów i ich weryfikacja 

1. Dokumenty dotyczące zawodników: 

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie przez zawodnika następujących dokumentów: 

1) ważnej na sezon 2019/2020 licencji zawodnika piłki siatkowej, stwierdzającej przynależność do 

jednego Klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie, a w przypadku wypożyczenia – certyfikatu 

wypożyczenia do Klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie (jeśli stronami wypożyczenia są kluby 

WZPS w Lublinie – na etapie eliminacji wojewódzkich może być to pisemne porozumienie), 

2) dokumentu potwierdzającego tożsamość (w tym datę urodzenia i numer PESEL), 

3) ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania piłki siatkowej (siatkówki plażowej), 

4) ważnego (aktualnego) adresu e-mail zawodnika, 

5) wypełniony i podpisany przez opiekuna prawnego Formularz oceny medycznej. 
 

Zgłoszenia do zawodów 

Weryfikacji części dokumentów warunkujących dopuszczenie do zawodów dokonuje się zdalnie 

poprzez Biuro WZPS w Lublinie przed rozpoczęciem zawodów wg następujących zasad: 

‒ 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 pocztą elektroniczną na adres: wzps@wzps.lublin.pl 

‒ W temacie wiadomości należy wpisać: KATEGORIA – KLUB (np. JUNIORZY – 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. 
 

Interpretacja zasad weryfikacji ważności ww. dokumentów 

Weryfikacja ważności licencji oraz badań lekarskich na etapie eliminacji wojewódzkich (Mistrzostw 

Województwa) w zakresie zawodników przynależących na podstawie licencji do Klubu zrzeszonego 

w WZPS w Lublinie odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie ZATWIERDZONEGO PRZEZ WZPS W 

LUBLINIE Formularza F-02 z rozgrywek halowych na sezon 2019/2020 (tj. poprzedzających sezon 

rozgrywek siatkówki plażowej) – za wyjątkiem sytuacji wypożyczenia zawodnika. 

Jeżeli zawodnik nie ma wpisanego terminu badań lekarskich ważnego na dzień zawodów oraz w 

przypadku wypożyczenia zawodnika (w zakresie wypożyczonego zawodnika nie posługujemy się 

Formularzem F-02) – wymagane jest okazanie karty / książeczki zdrowia sportowca zawierającej 

orzeczenie o zdolności uprawiania piłki siatkowej lub siatkówki plażowej. Uwaga: od 01.03.2019 r. 

orzeczenie o zdolności do uprawiania piłki siatkowej / siatkówki plażowej może wydać: 
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1) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej: 

− w odniesieniu do zawodników do ukończenia 19 roku życia – na podstawie profilaktycznego 

badania lekarskiego (bilansu zdrowia); 

− w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19 a 23 rokiem życia – na podstawie posiadanej 

dokumentacji medycznej. 

2) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat ukończenia 

kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej: 

− w odniesieniu do zawodników do ukończenia 19 roku życia lub pomiędzy 19 a 23 rokiem życia 

– w przypadku gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że: 

▪ zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny 

stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie 

sportowym wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu 

zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub 

▪ jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości 

bezpiecznego uczestnictw we współzawodnictwie sportowym 

− każdorazowo – w odniesieniu do pozostałych zawodników. 

W młodzieżowych rozgrywkach szczebla centralnego obowiązkowo należy posiadać licencję lub 

certyfikat wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej oraz ważne orzeczenie lekarskie o zdolności 

do uprawiania piłki siatkowej / siatkówki plażowej lub Formularz F-02 z datą badań (zgodnie z 

powyższym może to być orzeczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)! 

 

Wypożyczenia zawodników 

W przypadku wypożyczenia zawodników pomiędzy Klubami WZPS w Lublinie na okres rozgrywek 

siatkówki plażowej – wymagane jest pismo z podpisami i pieczęciami osób upoważnionych do 

reprezentowania obu klubów, z informacją o numerze licencji zawodnika w rozgrywkach halowych. 

Pismo należy uprzednio przesłać do WZPS w Lublinie. 

Wypożyczenia, których stroną jest Klub będący członkiem innego Wojewódzkiego Związku Piłki 

Siatkowej – wymagają zatwierdzenia przez uprawnionych Przedstawicieli obu Klubów, właściwy 

związek macierzysty zawodnika oraz WZPS w Lublinie. Potwierdzeniem tego wypożyczenia jest 

stosowny Certyfikat. Dokładne zasady wypożyczeń określone są w Regulaminie współzawodnictwa 

sportowego w młodzieżowych rozgrywkach siatkówki plażowej WZPS w Lublinie. 

 

2. Warunki udziału trenerów w zawodach młodzieżowych: 

1) W zawodach młodzieżowych zespołowi podczas danego meczu może towarzyszyć jeden trener. 

Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie ważnego Certyfikatu / Licencji trenera 

(aktualnego dokumentu na sezon rozgrywek piłki siatkowej), ewentualnie dyplomu trenera lub 

instruktora – albo jego poświadczonej przez WZPS w Lublinie – kopii. 

2) Warunkiem dopuszczenia trenera do meczu jest pozostawienie ww. dokumentu (Certyfikatu) 

przy stoliku sekretarza przed meczem.  

3) Szczegółowe zasady dotyczące obecności i pomocy trenera określają odpowiednie przepisy 

zatwierdzone przez WSP PZPS. 
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II. Obowiązki Sędziego Głównego 

1) Przed rozpoczęciem zawodów Sędzia Główny wspólnie z pozostałymi sędziami dokonuje oględzin 

obiektu i jego wyposażenia pod względem bezpieczeństwa, organizacyjnym (rozmieszczenie 

szatni, biuro zawodów, wyznaczenie stref dla zespołów, lokalizacja toalet, itp.). 

2) Sędzia Główny zobowiązany jest przeprowadzić odprawę techniczną przed zawodami, podczas 

której 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. 

3) Sędzia Główny zobowiązany jest do posiadania następujących dokumentów: 

− Komunikatu organizacyjnego zawodów, 

− Listy zgłoszeń uczestników zawodów (tzw. Listy startowej) – przygotowanej przez WZPS, 

− Diagramów rozgrywania turnieju – dla 8, 12, 16, 24 i 32 zespołów, 

Lista uczestników zawodów oraz diagram rozgrywania turnieju muszą być umieszczone w 

ogólnodostępnym miejscu przez cały czas trwania zawodów. 

− Druku klasyfikacji końcowej zawodów, 

− Listy wypłat ekwiwalentów (ryczałtów) sędziowskich. 

Przypomnienie: Sędzia Główny nie przyjmuje zgłoszeń na miejscu w dniu zawodów  podczas 

odprawy technicznej! 

4) Sędzia Główny odpowiada za prawidłowość informacji wynikających z systemu rozgrywania 

danych zawodów umieszczonych na oficjalnych drukach oraz reprezentuje Komisję Sędziowską 

w kontaktach z Organizatorami. 

5) Sędzia Główny wypełnia diagram rozgrywania turnieju i czuwa nad prawidłowością informacji 

w nim zawartych. Sędzia Główny odpowiada za płynny i prawidłowy przebieg zawodów, zgodnie 

z przyjętym i zaprezentowanym harmonogramem oraz przepisami sportowymi oraz podejmuje 

działania prowadzące do usunięcia nieprawidłowości oraz zagrożeń w wyposażeniu obiektu 

zaistniałych po rozpoczęciu zawodów, 

6) Po zakończeniu zawodów Sędzia Główny sporządza Komunikat końcowy oraz Sprawozdanie 

z zawodów i wraz ze zgromadzoną dokumentacją przesyła lub dostarcza je w oryginale do Biura 

WZPS w wersji papierowej oraz elektronicznej (wg wzoru opracowanego i udostępnionego przez 

WZPS w Lublinie) w ciągu 72 godzin od zakończenia zawodów. 

 W przypadku nie wypełnienia swoich obowiązków w ciągu 72 godzin sędziemu głównemu mogą 

zostać odebrane nominacje na kolejne zawody. Dopuszcza się opóźnienie we wprowadzeniu tylko 

i wyłącznie w przypadku braku możliwości skorzystania z Internetu. 

 Sprawozdanie z zawodów Sędziego Głównego obejmuje: 

‒ Listę uczestników turnieju sporządzoną podczas zawodów / przygotowaną przez WZPS Lublin, 

‒ Wypełniony i opisany diagram rozgrywania turnieju, 

‒ Komunikat końcowy z klasyfikacją końcową zawodów, 

‒ Protokoły meczowe (jeżeli były stosowane), 

‒ Załącznik do Sprawozdania – w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, 

dyscyplinarnych, zawierający opis zdarzeń i podjęte decyzje. 
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III. Systemy rozgrywek i zasady sporządzania klasyfikacji końcowej 

Uwzględniając zalecenia PZPS oraz możliwości organizacyjne wprowadza się zasadę, że: 
Zawody rozgrywane są systemami podwójnych eliminacji (w zależności od liczby zespołów); 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 przypadku liczby zespołów większej niż 24 – turniej dwudniowy, przy czym w fazie finałowej 
drugiego dnia turnieju zostaje 8 zespołów. 

Sugerowane systemy rozgrywek dla turniejów jednodniowych: 

Liczba 
startujących 

zespołów 
Sugerowany system rozgrywek 

Format gry meczów dla 
Turnieju rozgrywanego 

na min. 2 boiskach 

5 i mniej system kołowy (tzw. każdy z każdym) do 2 wygr. setów  do 21 pkt 

6 – 8 systemem podwójnych eliminacji dla 8 zespołów 
do 2 wygr. setów  do 15 pkt 

9 – 12 systemem podwójnych eliminacji dla 12 zespołów 

13 – 16 systemem podwójnych eliminacji dla 16 zespołów* 1 set do 21 pkt – uwaga przy 
więcej niż 24 zespołach – 
turniej dwudniowy, na drugi 
dzień zostaje 8 zespołów* 

17 – 24 systemem podwójnych eliminacji dla 24 zespołów* 

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 21 pkt, turniej główny – 
jw. (jak przy systemie dla 16 
zespołów) 

* mecze ćwierćfinałowe z prawej strony, półfinałowe i finałowe – do  2 wygr. setów do 15 pkt 

Sporządzanie klasyfikacji końcowej: 
1) Klasyfikacja na miejscach 1-4 odbywa się zgodnie z przyjętym systemem rozgrywek. 

2) W systemach podwójnych eliminacji dodatkowo rozgrywany jest mecz o 5 miejsce (1 set do 21). 

Przy więcej niż 24 zespołach rozgrywa się również mecz o 7 miejsce (1 set do 21 pkt). 

3) W pozostałych systemach podwójnych eliminacji dodatkowo wylicza się zajęcie miejsc 7-8. 

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. 

4) 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). 

5) 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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