KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OTWARTYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA KOBIET I MĘŻCZYZN W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ

1.Termin i miejsce zawodów
28.05.2022 (sobota) godzina 09:00, kompleks boisk sportowych Let’s Go: Warszawa,
ul. Koncertowa 4

2.Termin zgłoszeń i warunki uczestnictwa
Zgłoszenia
do
25.05.2022
siatkowkaplazowa@mwzps.pl

(środa)

W Mistrzostwach Mazowsza mogą
na wiek i miejsce zameldowania.

wziąć

włącznie

udział

drogą

mailową,

na

adres:

wszyscy

zawodnicy,

bez

względu

Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział
w zawodach.
W turnieju kobiet limit zgłoszeń wynosi 16 zespołów, w turnieju mężczyzn limit zgłoszeń wynosi
8 zespołów.
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnych badań lekarskich, wystawionych przez lekarza
medycyny sportowej w przypadku zawodników powyżej 23 roku życia lub lekarza POZ w przypadku
zawodników młodszych. MWZPS zaleca wszystkim badania, poświadczone przez lekarza
medycyny sportowej.

Opłatę startową w wysokości 50,00 zł od zespołu należy wnieść na konto Związku:
35 1600 1417 1808 5777 3000 0001
Mazowiecko - Warszawski Związek Piłki Siatkowej,
02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13/15, lok. 8
tytułem: MMKiM oraz Nazwiska Zawodniczek / Zawodników zgłoszonego zespołu.
Zgłoszenie ma zawierać:





nazwiska i pełne imiona zawodników,
numer kontaktowy do jednego z zawodników danego zespołu,
skany badań lekarskich,
potwierdzenie przelewu.

Decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń.
Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest granie zespołu w odpowiednim stroju sportowym,
zgodnym z przepisami MWZPS. Każdy uczestnik do gry otrzyma top / koszulkę z logo MWZPS
w których ma obowiązek grać i wystąpić podczas dekoracji w przypadku zajęcia miejsc 1-3.
Zawodniczki / zawodnicy powinni występować w majtkach / krótkich spodenkach jednego kroju
i koloru. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub innych, zdrowotnych i nagłych
uzasadnionych przypadkach Organizator dopuszcza inną formę ubioru części stroju sportowego
jednakże krój i kolor musi nadal pozostać identyczny dla całego zespołu.

3. W trakcie zawodów Organizator zapewnia:





objęcie uczestników dodatkowym ubezpieczeniem NNW na kwotę 5000 zł,
opiekę ratownika medycznego,
wodę dla wszystkich uczestników zawodów,
drobny poczęstunek

4. System gry
Organizator przewiduje rozegranie I fazy turnieju w grupach około czterozespołowych systemem
każdy z każdym (dwa sety do 15 punktów bez względu na wynik, zmiana stron po zakończonym
secie) a następnie II fazy turnieju systemem pucharowym (na krzyże 1-4, 2-3 itp. do dwóch
wygranych setów do 21 punktów i ewentualnego trzeciego seta do 15 punktów ze zmianami stron
co 7 zdobytych punktów w dwóch pierwszych setach i co 5 zdobytych punktów w ewentualnym
secie 3).

5. Nagrody





top / koszulka do gry dla każdego uczestnika zawodów,
medale dla pierwszych trzech zespołów i tytuł mistrza, wicemistrza i brązowego medalisty
Mistrzostw Mazowsza Kobiet i Mężczyzn w siatkówce plażowej 2022.
drobne upominki rzeczowe dla pierwszych trzech zespołów.
cała pula pieniężna z opłat startowych, podzielona dla pierwszych trzech zespołów zgodnie
z kluczem:
o 1 miejsce: 50%,
o 2 miejsce: 30%,
o 3 miejsce: 20%.

Warunkiem otrzymania nagród jest uczestnictwo całego zespołu, ubranego w otrzymane od
Organizatora koszulki / topy, w ceremonii zakończenia zawodów.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

