
Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie 

Wydział Siatkówki Plażowej 

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

 

Lublin, dn. 18 czerwca 2020 r. 

Komunikat nr 8 / 2020 
Wydziału Siatkówki Plażowej WZPS w Lublinie 

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Kadetek 
‒ komunikat organizacyjny ‒ 

 
WZPS w Lublinie przy wsparciu finansowym Województwa Lubelskiego oraz gospodarz 

miejscowy – Klub TPS Lublin zapraszają na Mistrzostwa Województwa Lubelskiego KADETEK 
w siatkówce plażowej. 

 
 

Gospodarz miejscowy: 
 

TPS Lublin 
 

 

1. W zawodach mogą uczestniczyć zawodniczki ur. 1 stycznia 2003 r. i młodsze. 
2. Termin: 24 czerwca 2020 r. (środa) – przy więcej niż 24 zespołach faza finałowa dla 8 zespołów 

zostanie rozegrana w dniu 25 czerwca (czwartek). 
3. Miejsce: Boiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, przy ul. Konstantynów 1G 

(uwaga: płatny parking). 
4. Odprawa techniczna: 09:30 (weryfikacja dokumentów tożsamości oraz ankiet medycznych) – 

w miejscu rozgrywania zawodów. Początek gier 10:00. Zgłoszenia do zawodów wyłącznie 
drogą elektroniczną wg załączonego wzoru do 22.06. na adres e-mail: wzps@wzps.lublin.pl 

5. Wymagane dokumenty (weryfikacja podczas zdalnej wstępnej odprawy technicznej): 
Zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa sportowego w siatkówce plażowej w rozgrywkach 
młodzieżowych WZPS w Lublinie oraz Przepisami sportowymi PZPS zawodniczki są zobowiązane 
do posiadania następujących dokumentów: 

1) ważnej na sezon 2019/20 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, 

2) ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania piłki siatkowej lub siatkówki 
plażowej wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub upoważnionego do 
orzecznictwa w zakresie medycyny sportu (dopuszczalna jest weryfikacja na podstawie 
zatwierdzonego przez WZPS w Lublinie formularza F-02 z rozgrywek halowych). 

6. Opłata startowa (wpisowe): 25 zł (płatne u organizatora przed zawodami), 
7. Rozstawienia: 

W zawodach rozstawione zostają 4 zespoły na podstawie wyników z roku ubiegłego: 

Rozstawienie Klub (zespół) 

R 1 MKS Avia Świdnik 

R 2 MKS Avia Świdnik 

R 3 UKS Tempo Chełm 

R 4 UKS Jagiellończyk Biała Podlaska 
W przypadku nie stawienia się jednego z powyższych klubów – dokonuje się korekty rozstawienia (liczba 
rozstawianych zespołów zostaje zmniejszona), zaś najniższe numery rozstawień podlegają losowaniu 
razem z pozostałymi numerami. 
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