Przepisy Sportowo – Organizacyjne
rozgrywek mini-siatkówki plażowej
2022
Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej

Zatwierdzone uchwałą Zarządu w dniu 23.05.2022
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I.

Kalendarz rozgrywek

Terminy rozgrywek ustala się na 16-19 i 22.06.2022. W zależności od ilości zgłoszeń zostanie podany
szczegółowy terminarz rozgrywek w komunikacie organizacyjnym przy czym turniej danej kategorii
wiekowej będzie rozgrywany jednego dnia.

II.

Zgłoszenie do rozgrywek

Zgłoszenia odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy MWZPS, który będzie dostępny na stronie
internetowej Związku www.mwzps.pl:
https://forms.office.com/r/HFRvMgPXuu
Termin zgłoszeń ustala się na 31.05.2022.
Zawodnicy / zawodniczki nie muszą posiadać licencji halowej, muszą być jednak zarejestrowani w systemie
OSEKiZ. Trenerzy chcący oficjalnie prowadzić zespoły podczas rozgrywek również muszą posiadać konto
w systemie.
Nie ma możliwości dodatkowego zgłoszenia zespołu po terminie zgłoszeń, chyba że pozwolą na to
możliwości organizacyjne.

III.

Weryfikacja dokumentów

Weryfikacja dokumentów zostanie przeprowadzona przed turniejem. Wymagane dokumenty:
•
•

aktualne badania lekarskie wpisane do systemu OSEKiZ,
zgoda rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku dziecka
(zawodnicy i trenerzy).

Brak pozytywnej weryfikacji skutkuje niedopuszczeniem zespołu do turnieju.

IV.

Miejsce zawodów

Kompleks boisk w Nadarzynie przy stadionie Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie ul. Żółwińska 20 lub
kompleks basenów letnich w Strzeniówce, ul, Działkowa 1.
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V.

Zasady uczestnictwa w zawodach

1. W zawodach mogą brać udział zawodniczki/zawodnicy:
•
•
•

U-11: urodzeni w 2011 r. i młodsi,
U-12: urodzeni w 2010 r. i młodsi,
U-13: urodzeni w 2009 r. i młodsi.

2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:
•
•
•
•

•

dokonanie opłaty startowej,
posiadanie aktualnych badań lekarskich,
posiadanie dokumentu tożsamości,
w przypadku zespołu składającego się z zawodników z różnych klubów lub gdy obydwaj zawodnicy
reprezentują klub inny niż macierzysty warunkiem dopuszczenia jest dodatkowo pisemna zgoda na
wypożyczenie zawodnika (wzór pisma znajduje się w zakładce „Plażówka”),
posiadanie przez zespół odpowiedniego stroju sportowego, zgodnego z regulaminem rozgrywek
mini-siatkówki plażowej,

3. Skład drużyn musi być zgodny z Przepisami gry w mini-siatkówkę plażową PZPS.
4. System rozgrywek zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń.
VI.

Strój sportowy

Strój musi być zgody z Przepisami gry w mini-siatkówkę plażową. Dla najlepszych ośmiu par w każdej
kategorii dziewcząt i chłopców organizator zapewnia koszulki i topy.

VII.

Opłaty

•

Opłata startowa:
o dla zespołów 1-4 z jednego klubu wynosi 50,00 zł od zespołu,
o dla zespołów 5 i kolejnych z jednego klubu wynosi 100,00 zł od zespołu.

•

Nie ma opłat licencyjnych.

Po zakończeniu zgłoszeń zostanie wystawiona faktura dla klubu zgłaszającego zespoły do
rozgrywek. Na tej podstawie klub dokonuje zbiorczej płatności za udział zespołów w
zawodach (prosimy o niedokonywanie płatności przez dzieci i rodziców na konto MWZPS,
ewentualnie jeśli takie są zalecenia klubu, o zebranie wpłat od rodziców przez klub przed
dokonaniem płatności na konto MWZPS). Nie ma możliwości wpłat gotówkowych na
zawodach. Prosimy nie dokonywać wpłat przed zawodami.
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VIII. Awans w rozgrywkach
Awans do dalszych rozgrywek uzyskają Mistrz i Wicemistrz Mazowsza. Finały ogólnopolskie zostaną
rozegrane do 17.07.2022 w Pucku (chłopcy) i w Sulejowie (dziewczęta).
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