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Szanowni Państwo!
Drodzy Przyjaciele Siatkówki Plażowej!
Mam zaszczyt i ogromną przyjemność przedstawić Państwu
kolejny, zmodyfikowany Handbook Siatkówki Plażowej na sezon
2018.
Handbook Siatkówki Plażowej skierowany jest do:
• organizatorów turniejów – ułatwiając optymalną organizację
zawodów i przedstawiając krok po kroku zasady współpracy
przy organizacji turniejów zaliczanych do kalendarza PZPS,
• zawodniczek i zawodników – wyjaśniając najważniejsze
zasady i przepisy regulujące udział w turniejach,
• potencjalnych sponsorów – jasno ukazując właściwe
kojarzenie marki firmy i korzyści reklamowo-promocyjne
wynikające z uczestnictwa w organizacji turniejów siatkówki
plażowej,
• kibiców – przybliżając dyscyplinę, wyniki najlepszych
zawodników i zawodniczek siatkówki plażowej oraz
najważniejsze zasady i przepisy gry.
Mam nadzieję, iż Handbook będzie nie tylko narzędziem
pomocnym, ale również zachęci potencjalnych – nowych
organizatorów i sponsorów – sprzymierzeńców do podjęcia
decyzji o włączeniu się do siatkarskiej Rodziny Siatkówki Plażowej
– pełnej pasji, zaangażowania i miłości do tej jakże widowiskowej
odmiany naszej dyscypliny.
Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy dotychczas
przyczyniają się do rozwoju siatkówki plażowej w Polsce. Wierzę,
że decyzja o wspieraniu naszej dyscypliny, którą Państwo kiedyś
podjęliście lub podejmiecie, procentuje obecnie i procentować
będzie w przyszłości.
Stale wzrastające zainteresowanie siatkówką plażową, jak
również stała obecność i dobre wyniki naszych reprezentantek
i reprezentantów na arenie międzynarodowej są naszym
wspólnym sukcesem.
W tym sezonie w składach kadr narodowych doszło do wielu
zmian, a ich pozytywne efekty powinny przyjść w roku olimpijskim
– Tokio 2020.
Życzę Państwu wielu niezapomnianych wrażeń, sukcesów
organizacyjnych, a zawodniczkom i zawodnikom realizacji
sportowych marzeń.

Jacek Kasprzyk
Prezes
Polski Związek Piłki Siatkowej
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Regulacje dotyczące organizacji turniejów siatkówki plażowej

źródło: PLAŻA OPEN - Kamil Pastusiak/KamPas Sport

1.1. Organizacja rozgrywek
Za przeprowadzenie rozgrywek w siatkówce plażowej mężczyzn
i kobiet we wszystkich kategoriach wiekowych odpowiada Polski Związek Piłki Siatkowej.
Wydział Siatkówki Plażowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej pełni
również funkcję organu przygotowującego i opiniującego projekt organizacji poszczególnego turnieju lub cykli. Wskazana osoba spośród
członków Wydziału Siatkówki Plażowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej koordynuje organizację i sprawuje nadzór nad realizacją zapisów
umów pomiędzy organizatorami turniejów finałowych o Mistrzostwo,
Puchar Polski i Super Puchar Polski.
Za przeprowadzenie rozgrywek w poszczególnych województwach
i wyłonienie najlepszych zespołów w województwach odpowiadają odpowiednie Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej.
Rozgrywki w siatkówce plażowej rozgrywane są oddzielnie dla mężczyzn (chłopców) i kobiet (dziewcząt) w następujących kategoriach
wiekowych:
Do 19 lat (rozgrywki młodzieżowe):
a) Młodzicy (Młodziczki)
b) Kadeci (Kadetki)
c) Juniorzy (Juniorki)
Powyżej 19 lat:
a) Seniorzy (Seniorki)
b) Oldboje
c) inne
Organizatorem i/lub promotorem zawodów siatkówki plażowej
w Polsce może być:
a) PZPS
b) WZPS
c) Inna organizacja, promotor lub firma po podpisaniu odpowiedniej
umowy z PZPS lub WZPS
Sezon siatkówki plażowej trwa od 1 stycznia do 31 grudnia tego
samego roku.
1.2. Formularz zgłoszeniowy
Osoba, instytucja, WZPS chcący zorganizować turniej siatkówki plażowej o charakterze imprezy centralnej musi do biura PZPS
przesłać formularz zgłoszeniowy do dnia określonego w formularzu. Formularze dostępne są na stronie internetowej www.pzps.
pl oraz w dziale pliki do pobrania w systemie informatycznym PZPS
http://beach.pzps.pl.
1.3. Umowa
Osoba, instytucja, promotor, WZPS chcący zorganizować turniej
siatkówki plażowej o charakterze imprezy centralnej musi podpisać
stosowną umowę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej określającą
zasady zorganizowania oraz przeprowadzenia przez organizatora turnieju.
1.4. Opłata certyfikacyjna
W zamian za przekazanie uprawnienia do organizacji turnieju organizator uiści na rzecz PZPS opłatę certyfikacyjną podstawową, której
wysokość określana jest odrębnym komunikatem na początku każdego
sezonu na rachunek bankowy PZPS.
Jeśli organizator deklaruje organizację w tym samym roku kalendarzowym kolejnych turniejów w tej samej kategorii (kobiety/mężczyźni),

opłata certyfikacyjna za następny turniej wynosi 50% opłaty certyfikacyjnej podstawowej.
Organizator jest zobowiązany do wpłaty kwoty wymienionej powyżej w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. Kwota ta stanowi
gwarancję wpisania do kalendarza rozgrywek PZPS i realizacji programu promocyjnego dla danego turnieju.
1.5. Obowiązki PZPS
• Prowadzenie części sportowej zawodów tj. listy startowej i rankingu
zawodników uprawnionych do gry w turniejach siatkówki plażowej,
• produkcja i sprzedaż licencji dla wszystkich zawodników,
• przyjmowanie zgłoszeń na turniej i przekazanie listy organizatorowi,
komisarzowi i sędziom,
• zapewnienie obsady sędziowskiej i poinformowanie o niej organizatora,
• pokrycie kosztów podróży dla przedstawiciela PZPS lub/i komisarza
zawodów odpowiedzialnego za zgodny z regulaminem przebieg zawodów ze strony PZPS,
• przesyłanie wyników turniejów do mediów na ich życzenie
i umieszczenie ich na stronie PZPS,
• na imprezy finałowe (zgodnie z umowami z organizatorami) i rangi
międzynarodowej zapewnienie i pokrycie kosztów produkcji pucharów i medali,
• czuwanie nad dyscypliną zawodników, sędziów, działaczy i organizatorów w trakcie trwania turnieju,
• wyciąganie w stosunku do niezdyscyplinowanych konsekwencji regulaminowych.
1.6. Obowiązki organizatora turnieju:
• wniesienie do PZPS opłaty certyfikacyjnej przed organizacją turnieju
(wysokość określana jest raz na rok),
• wyznaczenie (ustalenie) puli nagród na turniej,
• ufundowanie pucharów dla pierwszych trzech drużyn (za wyjątkiem
turnieju finałowego),
• zapewnienie obsługi boiska na boisku głównym i boiskach bocznych,
• pokrycie kosztów produkcji banerów reklamowych wokół boiska/
boisk,
• przygotowanie miejsca zawodów zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Handbooku,
• przygotowanie i pokrycie kosztów pracy ekipy organizacyjnej zawodów,
• zapewnienie ochrony zawodów (teren zawodów musi być chroniony, a umowa o ochronę zawarta z profesjonalną firmą musi być
przekazana do wglądu komisarzowi zawodów),
• zapewnienie obecności wykwalifikowanej pomocy medycznej przez
cały czas trwania turnieju zgodnie z przepisami obowiązującymi w
Polsce, która jest w stałym kontakcie z sędzią głównym i komisarzem podczas zawodów. Organizator winien zapewnić walkie-talkie
służbom medycznym i komisarzowi (sędziemu głównemu). W przypadku braku walkie-talkie Organizator winien przedłożyć numery
telefonu sztabu medycznego komisarzowi (sędziemu głównemu)
przed rozpoczęciem zawodów. W przypadku gdy zawody są rozgrywane na 2 obiektach Organizator zobowiązany jest zapewnić obecność wykwalifikowanej pomocy medycznej na każdym z obiektów
osobno.
W gestii organizatora (zalecane) jest zapewnienie obecności fizjoterapeuty. Fizjoterapeuta może wykonywać za odpłatnością również
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swoje usługi na zawodach. W tym przypadku należy w komunikacie
przed zawodami przedstawić zawodnikom zasady współpracy z fizjoterapeutą.
organizator może przygotować wyżywienie lub katering na turnieju.
Jeśli na terenie lub w pobliżu zawodów organizator zapewni wyżywienie, sugeruje się gotowość obiadu między godziną 11.30 a 15.
Zasady organizacji wyżywienia i ewentualnej odpłatności za obiady
należy przedstawić w komunikacie opublikowanym przed zawodami.
dokonanie rezerwacji noclegów dla sędziów (po uzgodnieniu telefonicznym z sędzią głównym),
pokrycie kosztów wynagrodzenia sędziów (stawki ryczałtowe, których wysokość zostanie przekazana odrębnym komunikatem) – płatne gotówką przed rozpoczęciem zawodów, lub przelewem do 7 dni
po zakończeniu turnieju.
pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia komisarza zawodów,
poinformowanie PZPS i zapewnienie zgodnie z wytycznymi o możliwościach zakwaterowania dla zawodników,
przygotowanie stanowiska informacyjnego dla prasy, a jeśli jest to
możliwe biura prasowego z dostępem do komputera,
zorganizowanie konferencji prasowej (obowiązkowa przed turniejami finałowymi o Mistrzostwo Polski Seniorów i Seniorek oraz przed
finałami Mistrzostw Polski Juniorów/Juniorek i Młodzików/Młodziczek),
pomoc w przygotowaniu stanowisk dla telewizji,
pokrycie kosztów związanych z organizacją zawodów, identyfikatorów dla zawodników, VIP-ów, mediów, organizatorów, produkcja
folderów i zaproszeń na turniej,
pokrycie kosztów związanych z pracą spikera i zapewnienie odpowiedniej oprawy muzycznej zawodów,
reklama imprezy poprzez plakatowanie, wieszanie banerów i innych
nośników medialnych reklamujących imprezę w danym mieście,
w miarę możliwości organizacja programu artystycznego w przerwie
lub podczas ceremonii zamknięcia zawodów, a także wręczania nagród,
bezwzględne przestrzeganie przepisów regulaminowych rozgrywek
siatkówki plażowej w tym m.in. godzin rozpoczęcia turnieju,
organizacja imprezy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez
masowych z dnia 20 marca 2009 r. z późniejszymi zmianami,
organizator pierwszego turnieju męskiego w sezonie oraz każdego
pojedynczego turnieju męskiego w ciągu weekendu ma obowiązek
zapewnić trzy boiska do gry i jedno rozgrzewkowe, które w razie
potrzeby będzie służyło jako czwarte boisko do gry.
obligatoryjne zapewnienie podczas zawodów dostępu do sieci Internet komisarzowi i sędziemu głównemu.
organizator może utworzyć nieobowiązkowo hot-spot z dostępem
do internetu dla zawodników.
organizator ma obowiązek przygotować nowe piłki do siatkówki
plażowej - Mikasa VLS300 w ilości minimum odpowiadającej ilości
boisk opisanej w tabeli 1.8.
sprzęt meczowy powinien zostać wręczony zawodnikom po dokonaniu weryfikacji i zgłoszenia do turnieju, wszyscy zawodnicy winni
być w oficjalnych strojach turniejowych podczas oficjalnego otwarcia turnieju.
przygotowanie infrastruktury w porozumieniu z komisarzem zawo-

dów i wytycznymi opisanymi na rysunku 6 w dziale 7 - Marketing
• organizator zobligowany jest do przeprowadzenia odprawy spikera zawodów z komisarzem celem uzgodnienia ceremonii dekoracji
i wręczenia nagród (5.2. Ceremonia dekoracji i wręczenia nagród)
• zabezpieczenia medialnego i komunikacyjnego turnieju:
• opracowania zapowiedzi turnieju na najpóźniej 3 dni przed jego
rozpoczęciem zawierającego: termin, miejsce turnieju, jego rangę,
spodziewaną obsadę (600-800 znaków) i 3 zdjęć obiektu do 1 MB,
1920 pixeli.
• codziennego raportu z przebiegu turnieju zawierającego: opis
najciekawszego (najciekawszych spotkań), pełnych wyników i zestawienia gier na dzień następny (800-1200 znaków) oraz 3-4 zdjęć
meczowych do 1 MB, 1920 pixeli. Tekst i zdjęcia powinny być dostarczone w godzinę po zakończeniu ostatniego meczu dnia.
• następnego dnia po turnieju podsumowania zawodów w postaci tekstu zawierającego wywiad ze zwycięzcami, organizatorem i
ewentualnymi sponsorami/partnerami turnieju (800-1200 znaków)
oraz 8-12 zdjęć do 1 MB, 1200 pixeli.
Materiały winny być kierowane droga mailową na adres działu siatkówki plażowej: osyropiatko@pzps.pl i mgawlowski@pzps.pl
• w przypadku rażących zaniedbań na wniosek komisarza zawodów
PZPS może obniżyć kwotę dofinansowania do turnieju.
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1.7. Prawa organizatora turnieju (za wyjątkiem turnieju
finałowego o Mistrzostwo Polski Seniorów i Seniorek):
• prawo do umieszczenia nazwy sponsora przy tytule zawodów,
• prawo do sprzedaży wszystkich banerów reklamowych wokół boisk
za wyjątkiem jednego baneru na boisko – baneru z logo PZPS lub
wskazanego przez PZPS,
• prawo do produkcji logo zawodów,
• prawo do produkcji i zysków ze sprzedaży artykułów pamiątkowych
z zawodów np.: maskotek, emblematów, znaczków,
• prawo do produkcji i zysków ze sprzedaży ewentualnych biletów
i programu turnieju,
• umieszczenie dowolnych reklam na banerach reklamowych (za
wyjątkiem niedozwolonych przepisami prawa), flagach, namiotach
i na terenie zawodów z wyjątkiem jednego baneru z logo PZPS lub
innego wskazanego przez PZPS na każdym boisku,
• produkcja i umieszczenie logo sponsorów na koszulkach zawodników, w których mają oni obowiązek występować w każdym meczu
i w trakcie trwania zawodów,
• produkcja i umieszczenie logo sponsorów na koszulkach personelu
obsługującego zawody,
• produkcja i dystrybucja plakatu promującego zawody w dowolnym
nakładzie,
• organizacja wszelkich dowolnych imprez o charakterze promocyjnym i rekreacyjnym, towarzyszących zawodom,
• sprzedaż materiałów reklamowo – promocyjnych,
• prawo do wpłynięcia na prawidłowe wykonywanie obowiązków
przez zleceniodawców i weryfikację ich pracy.

www.beach.pzps.pl
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1

RÓŻNICE
Homologacja FIVB
Możliwość startu par
zagranicznych
Prawo startu zawodników z
ważną umową FIVB
Punktacja do
rankingu FIVB

TURNIEJE 3* / PUCHAR POLSKI
/ SUPER PUCHAR POLSKI
TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK dla par posiadających obywatelstwo
polskie
NIE

TAK
TAK
Miejsce w klasyfikacji
końcowej

Punkty

1

8

2

6

3

4

4

2

Punktacja do rankingu PZPS
Umowa z PZPS
Informacja na stronie
www.pzps.pl
Turniej zarejestrowany

Boiska
Transport

Ilość dni
Format rozgrywek

Nagrody

Wybór MVP
Przedstawiciele
PZPS
Opłaty

Opieka medyczna
/ Fizjoterapeuta
Ubezpieczenie NNW i OC
Spiker
Toalety ogólnie dostępne
Prysznice
Woda dla zawodników
Dzika karta
Podawacze piłek / rakersi
Koszulki

Internet
Relacja TV

NIE
NIE

1

TAK – zgodnie z zasadami naliczania punktów rankingowych (nie dotyczy siatkówki na śniegu)
TAK
TAK
TAK
Pełna

Skrócona

Skrócona

TAK

TAK

TAK

TAK określana na dany rok przez Wydział
Siatkówki Plażowej (600 netto mężczyźni i 400
netto kobiety)

200 netto

100 netto

w systemie http://beach.pzps.pl

Stadion / miejsca siedzące

TURNIEJE 1* / SIATKÓWKA NA ŚNIEGU

TAK

5-8

Opłata certyfikacyjna do
PZPS

TURNIEJE 2*

Trybuny lub miejsca siedzące minimum 50
miejsc
Obowiązkowe 2 na płeć plus minimum jedno Obowiązkowe 3 na łączony turniej męski/żeński plus jedno rozgrzewkowe (minimum 4)
rozgrzewkowe
Jeśli boiska są oddalone od boiska głównego (stadionu głównego) powyżej 1500 metrów
organizator powinien zapewnić zawodnikom / zawodniczkom / sędziom / komisarzowi
transport pomiędzy boiskami. W razie nieobecności na oddalonych boiskach komisarza
obowiązki jego przejmuje sędzia główny.
3 dni (opcjonalnie 4)
2 lub 3 dni
Minimum 16 drużyn w turnieju głównym roz- Minimum 16 drużyn w turnieju głównym rozgrywanym systemem podwójnych eliminacji
grywanym systemem podwójnych eliminacji
(brazylijskim) + eliminacje otwarte
(brazylijskim) + eliminacje otwarte
Trybuny minimum 250 miejsc

Pula nagród (minimum):
Super Puchar – 30.000 dla mężczyzn, 20.000
dla kobiet, Puchar Polski – 20.000 dla mężczyzn, 13.000 dla kobiet, Turniej 3* – 15.000
dla mężczyzn 12.000 dla kobiet
Miejsce w klasyfikacji końcowej

Dla 16 zespołów

1

22 %

2

14 %

3

11 %

4

9%

5x2

7%

7x2

5%

9x4

3%

13 x 4

2%

17 x 8

-

Finansowe minimum
9.600 PLN dla mężczyzn
i 7.600 PLN dla kobiet
Miejsce w klasyfikacji końcowej

Dla 16 zespołów

1

22 %

2

14 %

3

11 %

4

9%

5x2

7%

7x2

5%

9x4

3%

13 x 4

2%

17 x 8

-

TAK Wyboru dokonuje organizator w porozumieniu z komisarzem zawodów
(lub pod nieobecność komisarza - sędzią głównym)
Komisarz + sędzia główny + 2 sędziów szczebla centralnego na każde boisko + obsada WZPS
(minimum jeden sekretarz na boisko, optymalnie 2)

Nie jest konieczne ustawianie trybun ani
miejsc siedzących
min. 1 boisko
Nie dotyczy

1 lub 2 dni
Minimum 8 drużyn + eliminacje otwarte
(o systemie rozgrywek decyduje organizator
wraz z sędzią głównym – na podstawie ilości
zgłoszonych drużyn)
Finansowe lub rzeczowe dla par minimum
z miejsc 1-3, w gestii organizatora pozostaje
nagrodzenie pozostałych par biorących udział
w turnieju

Regulacje dotyczące organizacji turniejów siatkówki plażowej

1.8. Warunki organizacji turniejów oraz zgłoszenie kandydatury do organizacji

NIE
Sędzia główny lub 1 sędzia szczebla centralnego pełniący funkcję sędziego głównego
+ pozostała obsada z WZPS

Organizator pokrywa zakwaterowanie
i wyżywienie komisarza PZPS, wynagrodzenie
zryczałtowane dla sędziego głównego i sędziów szczebla centralnego i WZPS zgodnie ze
stawkami PZPS i WZPS

Organizator pokrywa zakwaterowanie
i wyżywienie komisarza PZPS, wynagrodzenie
zryczałtowane dla sędziego głównego i sędziów szczebla centralnego i WZPS zgodnie ze
stawkami PZPS i WZPS

Organizator pokrywa wynagrodzenie zryczałtowane dla sędziego głównego (sędziego
szczebla centralnego) i WZPS zgodnie ze
stawkami PZPS i WZPS

TAK/ (zalecane)

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK - TV lub otwarta relacja internetowa

TAK
TAK - TV lub otwarta relacja internetowa

TAK
NIE JEST WYMAGANY
TAK
TAK
TAK (min. 1,5 litra na zawodnika na mecz / napoje
TAK (min. 1,5 litra na zawodnika na mecz)
TAK (min. 1,5 litra na zawodnika na mecz)
gorące dla zawodników)
TAK R5 w turnieju głównym – przyznawane
TAK R5 w turnieju głównym – przyznawane
TAK R4 w turnieju głównym – w turnieju dla
przez organizatora w uzgodnieniu z PZPS
przez organizatora w uzgodnieniu z PZPS
8 zespołów - przyznawane przez organizatora
bez konieczności uzgodnienia z PZPS
TAK
TAK
NIE
2 komplety w pierwszym dniu turnieju głównego 1 komplet w pierwszym dniu turnieju głównego + W gestii organizatora, w przeciwnym razie zespół
1 komplet w drugim dniu turnieju w spotkaniach zobligowany jest do posiadania własnego sprzę+ 1 komplet w drugim dniu turnieju w spotkaniach o miejsca
tu. Należy określić przed rozpoczęciem turnieju
o miejsca

www.beach.pzps.pl
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NIE ma obowiązku
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1.9. Zasady przyznawania organizacji turniejów siatkówki plażowej w Polsce
Organizatorzy turnieju (zawodów) w tym również młodzieżowego (za
wyjątkiem wszystkich turniejów półfinałowych oraz finałowych o Mistrzostwo Polski we wszystkich kategoriach wiekowych) przysługuje prawo do
pobierania opłaty (wpisowego) od zespołów uczestniczących w turnieju.
Wysokość opłaty ustala organizator.
1.10. Komitet organizacyjny turnieju siatkówki plażowej
Podczas organizacji turniejów najwyższej rangi (zawody międzynarodowe, finały zawodów krajowych) organizator powinien powołać komitet
organizacyjny, który będzie odpowiadał za sprawne przygotowanie całej
imprezy oraz przebieg zawodów.
Na pozostałych zawodach organizator musi wyznaczyć osobę/osoby
odpowiedzialne za wykonanie powierzonych zadań w trakcie trwania
turnieju. Przez cały czas trwania turnieju na zawodach musi być osoba
decyzyjna reprezentująca organizatora.
W skład komitetu organizacyjnego powinny wchodzić następujące
osoby:
1. Dyrektor turnieju,
2. Koordynator ds. technicznych i finansowych,
3. Koordynator ds. promocji,
4. Spiker,
5. Lekarz lub ratownik medyczny – OBLIGATORYJNIE NA KAŻDYM TURNIEJU
Dyrektor turnieju:
odpowiada za całokształt spraw związanych z organizacją turniejów
w tym:
• podpisanie umów ze Związkiem, ze sponsorami i z telewizją,
• wypłacenie nagród pieniężnych dla zawodników oraz wynagrodzenia
dla sędziów,
• sprawny, zgodny z regulaminem rozgrywek PZPS przebieg zawodów,
• organizację konferencji prasowej (konferencja prasowa musi się odbyć
przed każdym turniejem finałowym o Mistrzostwo Polski Seniorów i Seniorek oraz o Mistrzostwo Polski w kategorii juniora/juniorki i młodzika/
młodziczki). W konferencji muszą uczestniczyć przedstawiciele PZPS
oraz przedstawiciele sponsorów i organizatora.
Koordynator ds. technicznych i finansowych:
• dokonuje wypłat dla sędziów gotówką lub przelewem w terminie 3 dni

po zakończeniu zawodów (stawki ryczałtowe zgodnie z tabelą stawek
na dany sezon).
• dokonuje wypłat dla zawodników (zgodnie z pulą nagród, najpóźniej 3
dni po zakończeniu imprezy na wskazane przez nich konta),
• Obowiązkiem sędziów jest przygotowanie rozliczenia (delegacji sędziowskiej) przez rozpoczęciem zawodów. Obowiązkiem organizatora
jest wypłata wynagrodzenia sędziowskiego przed rozpoczęciem zawodów gotówką lub przelewem w terminie 3 dni po zakończeniu zawodów. O trybie płatności organizator winien poinformować Sędziego
Głównego i Komisarza na 7 dni przed rozpoczęciem turnieju.
• dokonuje rezerwacji i zapłaty za nocleg 2 pokoi 2 osobowych dla przedstawicieli Związku (na życzenie) oraz 5 pokoi 2 osobowych dla przedstawicieli Związku (turnieje finałowe o Mistrzostwo Polski Seniorów
i Seniorek),
• dokonuje rezerwacji hotelu dla sędziów (zgodnie w wybranym wariantem) – po konsultacji telefonicznej z sędzią głównym oraz na życzenie
zawodników dla 8 par finałowych biorących udział w turnieju głównym,
oraz dla wszystkich par zakwalifikowanych do turniejów finałowych,
• odpowiada (wraz z Dyrektorem Turnieju) za całą obsługę techniczną.
Koordynator ds. promocji i mediów lub komunikacji:
• przygotowuje plan promocyjny turnieju i przedstawia go Związkowi,
• odpowiada za kontakt z radiem i telewizją, co do odpowiedniej promocji zawodów,
• jest odpowiedzialny za produkcję i dystrybucję oficjalnego programu,
plakatów, broszur.
W przypadku, gdy obowiązki dyrektora turnieju, koordynatora ds.
technicznych i finansowych oraz koordynatora ds. promocji przejęła jedna
osoba, należy poinformować o takiej sytuacji, a osoba taka powinna być
obecna podczas całego trwania turnieju.
Spiker:
• na bieżąco informuje o bieżących sprawach w trakcie trwania turnieju,
• zbiera informacje o sponsorach, zawodach, zawodnikach i przekazuje
je w trakcie trwania zawodów,
• wywołuje i prezentuje drużyny przed meczami,
• dostarcza stałych informacji o wynikach na poszczególnych boiskach,
• przeprowadza wywiady z zawodnikami, Vip-ami itp.,
• zagrzewa publiczność do dopingu,
• odpowiada za oprawę muzyczną zawodów oraz ceremonię wręczania
nagród.

1
Regulacje dotyczące organizacji turniejów siatkówki plażowej

SIATKÓWKA PLAŻOWA

źródło: Paweł Orwat

www.beach.pzps.pl

10

H AND BO O K

2018

źródło : PLAŻA OPEN - Kamil Pastusiak/KamPas Sport

Osoba wymagana obowiązkowo na turniejach dwu- i trzygwiazdkowych.
Komisarz, sędzia główny lub delegat PZPS:
• jest nominowany przez Związek,
• informuje organizatora o rozstawieniach na turniej, turnieje oraz
o obsadzie sędziowskiej,
• kontroluje sprawny przebieg zawodów.
Lekarz / ratownik medyczny:
• czuwa nad bezpieczeństwem medycznym zawodników podczas
imprezy,
• udziela pomocy w razie wypadku,
• posiada adres najbliższego szpitala, który udzieli pomocy w razie
poważniejszego wypadku/kontuzji.
Miejsce zawodów
Organizator musi zagwarantować:
Boiska i całe zaplecze zostaną przygotowane zgodnie z wszelkimi
normami bezpieczeństwa (Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. z późniejszymi zmianami)
• podczas turniejów eliminacyjnych liczba miejsc siedzących wokół
boiska powinna być nie mniejsza niż odpowiednio: turniej trzygwiazdkowy – 250 (trybuny), turniej dwugwiazdkowy – 50 (trybuny lub miejsca siedzące), turniej jednogwiazdkowy – 0, a podczas
turniejów finałowych nie mniejsza niż 1500 (trybuny), w tym 200
miejsc zarezerwowane dla zawodników i gości VIP,
• zostaną wydzielone i oznakowane strefy dla zawodników, organizatorów, sędziów i prasy ze względu na bezpieczeństwo,
• zarówno boiska jak i sprzęt muszą wyglądać estetycznie,
• zarówno zawodnicy, organizatorzy jak i zaproszeni goście powinni
posiadać odpowiednie identyfikatory (obligatoryjnie podczas finałów Mistrzostw Polski).
Zakwaterowanie
Organizator zobowiązany jest przesłać do siedziby PZPS faksem lub mailem najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem turnieju (cyklu turniejów) lub umieścić bezpośrednio w systemie
http://beach.pzps.pl adresy hoteli lub/i pensjonatów wraz z cennikiem, w których istnieje możliwość rezerwacji miejsc. Informacje te

zostaną umieszczone na stronie internetowej Związku dla zainteresowanych. Wszyscy zawodnicy (z wyjątkiem finałów Mistrzostw
Polski Kobiet i Mężczyzn – tu zakwaterowanie pokrywa organizator)
pokrywają koszty swojego pobytu w trakcie trwania turnieju.
Organizator dokonuje rezerwacji dla sędziów i przedstawicieli
PZPS oraz pokrywa koszty noclegów przedstawicieli PZPS. Organizator, jeśli wybierze wariant zapewnienia sędziom noclegu i wyżywienia, dokonuje rezerwacji dla sędziów (po konsultacji telefonicznej z sędzią głównym) i przedstawicieli PZPS oraz pokrywa koszty
noclegów przedstawicieli PZPS.
Organizator dokonuje rezerwacji i pokrywa koszty noclegów i wyżywienia dla komisarza zawodów nominowanego
przez PZPS.
Koszty wyżywienia
Wszyscy zawodnicy pokrywają koszty wyżywienia we własnym
zakresie. Organizator ma obowiązek zapewnienia wody dla zawodników podczas meczów w ilości 1,5 litra wody na zawodnika na
mecz.
Organizator zapewnia wyżywienie dla komisarza zawodów wyznaczonego przez PZPS (formę wyżywienia należy uzgodnić z komisarzem).
Pule nagród
Minimalne pule nagród są określane przed każdym sezonem. Po
podpisaniu umowy z PZPS ustalone pule nagród nie mogą zostać
zmienione na niższe.
Ubezpieczenie imprezy
Organizator ma obowiązek ubezpieczyć imprezę zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym organizacji imprez masowych (obowiązkowo ubezpieczenie OC i NNW), a kopię polisy przedstawić do
wglądu komisarzowi zawodów.
Organizator ma obowiązek ubezpieczenia uczestników imprezy od
NNW na kwotę minimum 50.000 PLN (zawodnicy, sędziowie, kibice,
organizatorzy).
Konferencja prasowa
Organizator turnieju finałowego ma obowiązek zorganizować
konferencję prasową najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem tur-
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nieju finałowego o Mistrzostwo Polski Seniorów i Seniorek. W konferencji biorą udział:
• przedstawiciel organizatora,
• przedstawiciel Związku,
• przedstawiciel sponsora.
Odprawa techniczna
Organizator zawodów jest zobowiązany do organizacji odprawy
technicznej (w przypadku turnieju finałowego o Mistrzostwo Polski Seniorów i Seniorek o godzinie 20.00 dnia poprzedniego na sali uprzednio wyznaczonej przez organizatora). Zawodników o miejscu odprawy
powiadamia PZPS. Odprawę techniczną prowadzi przedstawiciel PZPS
wraz z sędzią głównym turnieju. W przypadku braku przedstawiciela
PZPS odprawę techniczną prowadzi sędzia główny.
Plan odprawy technicznej:
• powitanie wszystkich zawodników przez organizatora i przedstawiciela PZPS,
• wystąpienie organizatora i omówienie ewentualnych spraw organizacyjnych: wytłumaczenie zasad poruszania się po terenie zawodów, omówienie imprez towarzyszących,
• wystąpienie przedstawiciela PZPS i sędziego głównego zawodów
– omówienie godzinowego programu zawodów, schematu rozgrywek, podziału puli nagród, przypomnienie najważniejszych przepisów regulaminu itp.,
• sprawdzenie obecności zawodników zgłoszonych zgodnie z listą,
• rozdanie koszulek dla zawodników, jeśli organizator takie przewidział. Koszulki muszą być przygotowane zgodnie z przepisami FIVB,
• informacja o kolejnym turnieju,
• czas na pytania zawodników, dziennikarzy, zaproszonych gości.
Pomoc dla osób niepełnosprawnych
Organizator powinien zapewnić możliwość oglądania meczów osobom niepełnosprawnym oraz poruszającym się na wózkach. Organizator powinien również zapewnić odpowiednią pomoc dla ww. osób.
1.11. Rodzaje licencji obowiązujących w turniejach PZPS
siatkówki plażowej i siatkówki na śniegu:
• Licencja zawodnika (zawodniczki),
• Licencja trenerska.
1.12. Licencja zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej
i siatkówki na śniegu
1.12.1. Rodzaje licencji zawodnika (zawodniczki) siatkówki
plażowej i siatkówki na śniegu
Warunkiem startu w rozgrywkach siatkówki plażowej lub siatkówki
na śniegu PZPS lub WZPS jest posiadanie przez zawodnika (zawodniczkę) odpowiedniej licencji zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej
lub siatkówki na śniegu.
Wyróżnia się następujące rodzaje licencji zawodnika (zawodniczki)
siatkówki plażowej:
• Licencja zawodnicza seniorska sezonowa
• Licencja zawodnicza seniorska jednorazowa
• Licencja zawodnicza młodzieżowa sezonowa
• Licencja zawodnicza młodzieżowa jednorazowa
Wyróżnia się następujące rodzaje licencji zawodnika (zawodniczki)
siatkówki na śniegu:
• Licencja zawodnicza jednorazowa

1.12.2. Zasady wydawania licencji PZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej / siatkówki na śniegu i rejestracja zawodników (zawodniczek) w PZPS
Licencja PZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej lub siatkówki na śniegu jest wydawana przez Polski
Związek Piłki Siatkowej w biurze PZPS lub przez komisarza siatkówki (sędziego głównego) PZPS na zawodach po
spełnieniu warunków określonych w punkcie 1.12.3 Handbooka
Licencja PZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej lub siatkówki na śniegu może być wydana:
• zawodnikowi (zawodniczce) posiadającemu (posiadającej) obywatelstwo polskie,
• zawodnikowi (zawodniczce) nieposiadającemu (nieposiadającej)
obywatelstwa polskiego, po przedstawieniu pisemnej zgody macierzystej federacji oraz zgody odpowiedniej międzynarodowej
federacji (CEV lub FIVB).
1.12.3. Warunki wydania licencji PZPS zawodnikowi (zawodniczce) siatkówki plażowej lub siatkówki na śniegu:
a) rejestracja na stronie internetowej http://beach.pzps.pl zwanej
dalej programem i postępowanie zgodnie z zawartymi w nim
procedurami,
b) posiadanie na odprawie technicznej ważnych badań lekarskich,
wydanych zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (zawodnicy zagraniczni ważny certyfikat medyczny CEV lub
FIVB). Nie dopuszcza się uzupełnienia (okazania) badań lekarskich po rozpoczęciu oficjalnej rozgrzewki przed pierwszym meczem z udziałem zainteresowanej drużyny. W przypadku braku
badań lekarskich wszystkie spotkania z udziałem pary bez ważnych badań lekarskich weryfikuje się zgodnie z punktacją jak za
walkower.
c) dokonanie opłaty za licencję PZPS zawodnika (zawodniczki)
siatkówki plażowej (siatkówki na śniegu). Wysokość opłaty w danym sezonie za licencję PZPS jest określona w komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej PZPS i może być dokonana u Komisarza Zawodów (lub w razie nieobecności komisarza u sędziego głównego).
Punkt d) dotyczy tylko zawodników (zawodniczek), którzy (które)
w dniu złożenia „Wniosku o wydanie licencji PZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej (siatkówki na śniegu)” nie ukończyli
(ukończyły) 18 roku życia.
d) dołączenie do „Wniosku o wydanie licencji PZPS zawodnika
(zawodniczki) siatkówki plażowej (siatkówki na śniegu) pisemnej
zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie licencji na grę
w turniejach,
e) wszystkie pozostałe dokumenty niezbędne do wydania licencji
zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie,
f) uiszczenie zaległości finansowych z poprzednich sezonów. Brak
uiszczenia skutkuje odmową wydania licencji na następny sezon/
turniej.
Zawodnicy (zawodniczki) posiadający licencję PZPS zawodnika
(zawodniczki) siatkówki plażowej są rejestrowani w PZPS, a następnie uwzględnieni w rankingu PZPS i FIVB (dotyczy turniejów trzygwiazdkowych.
g) W zawodach U10 i U12 obowiązują licencje WZPS.
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1.12.4. Ważność licencji
1.12.4.1 Ważność licencji siatkówki plażowej
• Licencja zawodnicza seniorska sezonowa - do końca ważności badań lekarskich, ale nie dłużej niżej do końca sezonu.
W przypadku upłynięcia terminu ważności licencji, licencja będzie
bezpłatnie przedłużona po przedstawieniu nowych badań lekarskich.
• Licencja zawodnicza seniorska jednorazowa – ważna na
jeden turniej za okazaniem ważnych badań lekarskich w czasie
rozgrywania turnieju.
• Licencja zawodnicza młodzieżowa sezonowa (99 i młodsi
w roku 2018) - do końca ważności badań lekarskich, ale nie dłużej
niżej do końca sezonu. W przypadku upłynięcia terminu ważności
licencji, licencja będzie bezpłatnie przedłużona po przedstawieniu
nowych badań lekarskich.
• Licencja zawodnicza młodzieżowa jednorazowa (99 i młodsi
w roku 2018) – ważna na jeden turniej za okazaniem ważnych badań lekarskich w czasie rozgrywania turnieju.
1.12.4.2 Ważność licencji siatkówki na śniegu
• Licencja zawodnicza jednorazowa – ważna na jeden turniej za
RYSUNEK 1. Licencja PZPS

okazaniem ważnych badań lekarskich w czasie rozgrywania turnieju
i w przypadku zawodników (zawodniczki) siatkówki na śniegu, którzy (która) nie ukończyli 18 roku życia dodatkowo okazania wniosku
opisanego w punkcie d paragrafu 1.12.3.
1.12.5. Uprawnienia zawodnika (zawodniczki) posiadającego (posiadającej) licencję siatkówki plażowej PZPS:
a) start w rozgrywkach PZPS w siatkówce plażowej w kategoriach
wiekowych powyżej 19 lat,
b) zdobywanie punktów rankingowych zgodnie z miejscem w klasyfikacji końcowej turnieju,
c) otrzymanie na wniosek PZPS licencji (certyfikatu) Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) lub Międzynarodowej Federacji Piłki
Siatkowej (FIVB), uprawniającej (uprawniającego) do udziału w zawodach międzynarodowych - Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach
Świata, Igrzyskach Olimpijskich i innych imprezach CEV i FIVB po spełnieniu wymogów formalnych tychże Federacji. Nie dotyczy zawodników (zawodniczek) nieposiadających obywatelstwa polskiego.
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1.12.6. Zasady wydawania licencji WZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej i rejestracja zawodników
(zawodniczek) w WZPS:
• zasady wydawania licencji oraz wysokości opłat licencyjnych w poszczególnych Wojewódzkich Związkach Piłki Siatkowej ustalają
Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej. Ustalone zasady nie mogą
być sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu,
• licencja WZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej nie
uprawnia do startu w rozgrywkach siatkówki plażowej PZPS w kategoriach wiekowych powyżej 19 lat,
• licencja WZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej uprawnia do startu w młodzieżowych rozgrywkach siatkówki plażowej
PZPS oraz innych zawodach rangi WZPS organizowanych przez
poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej jak również
do startu w turniejach jednogwiazdkowych odbywających się na
terenie WZPS-u, który wydał licencję. Ceny licencji WZPS ustalają
odpowiednie WZPS-y.
1.12.7. Czasowa lub całkowita utrata licencji zawodnika
(zawodniczki)
Czasowa lub całkowita utrata licencji zawodnika (zawodniczki) następuje za:
• grę w turniejach międzynarodowych, nie zarejestrowanych w CEV
lub FIVB, lub bez licencji uprawniającej do gry w turniejach międzynarodowych - pozbawienie licencji na okres od 2 lat do dyskwalifikacji dożywotniej włącznie,
• w powyższych przypadkach mogą być zastosowane również kary
dodatkowe, na wniosek Wydziału Siatkówki Plażowej lub Wydziału
Dyscypliny PZPS.
1.13. Licencja trenerska
Licencja trenerska obowiązuje tylko i wyłącznie podczas turniejów
młodzieżowych o Mistrzostwo Polski oraz w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (o ile taka będzie rozgrywana w danym sezonie).
Poprzez licencję trenerską rozumie się licencję instruktora lub trenera wydaną przez WZPS lub PZPS.
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2.1. Rozgrywki Wojewódzkie

z PZPS na koordynację rozgrywek młodzieżowych, na stronie http://

Każdy WZPS ma prawo do organizacji rozgrywek nie punktowa-

beach.pzps.pl. WSZYSTKIE TURNIEJE WZPS NIE ZAREJESTROWANE

nych w rankingu PZPS. Zasady organizacji takich rozgrywek na terenie

W BEACH.PZPS.PL BĘDĄ UZNAWANE JAKO „DZIKIE”.

danego województwa oraz zasady prowadzenia rankingu Wojewódz-

2.2. Imprezy siatkówki plażowej o zasięgu ogólnopolskim

kiego Związku Piłki Siatkowej ustalają poszczególne Wojewódzkie

2.2.1. Rozgrywki Młodzieżowe

Związki Piłki Siatkowej, kierując się przede wszystkim dobrem zawod-

Rozgrywkami młodzieżowymi nazywa się wszystkie rozgrywki

ników (zawodniczek) oraz rozwojem siatkówki plażowej. Wszystkie

chłopców i dziewcząt we wszystkich kategoriach wiekowych do 19

turnieje siatkówki plażowej odbywające się w ramach rozgrywek

lat. Wiek zawodników (zawodniczek) mogących startować w po-

WZPS powinny być opublikowane w ogólnodostępnym kalendarzu

szczególnych kategoriach wiekowych rozgrywek młodzieżowych zo-

rozgrywek WZPS przez koordynatora WZPS posiadającego umowę

stanie ogłoszony w komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej, który
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rozesłany zostanie do zainteresowanych osób drogą elektroniczną.
W ramach rozgrywek młodzieżowych PZPS rozgrywane są:
• turnieje półfinałowe i turniej finałowy Mistrzostw Polski Młodzików
(Młodziczek),
• turnieje półfinałowe i turniej finałowy Mistrzostw Polski Kadetów
(Kadetek) w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (o ile jest
rozgrywana),
• turnieje półfinałowe i turniej finałowy Mistrzostw Polski Juniorów
(Juniorek),
• inne turnieje, znajdujące się w Kalendarzu Rozgrywek PZPS.
2.2.2. Rozgrywki Seniorskie
W ramach rozgrywek siatkówki plażowej seniorów (seniorek) rozgrywane są turnieje jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe. Turnieje rangi
Pucharu Polski i Super Pucharu Polski w zakresie organizacji odbywają
się zgodnie z wytycznymi dla turniejów rangi 3*. Wszystkie te turnieje
zaliczane są do rankingu PZPS jako turnieje eliminacyjne do turnieju
finałowego o Mistrzostwo Polski seniorów i seniorek z odpowiednio
przeliczoną punktacją. Wszystkie turnieje bez względu na rangę muszą
być zgłoszone do odpowiednich terytorialnie Wojewódzkich Związków
Piłki Siatkowej w celu dokonania rejestracji w ogólnopolskim systemie
turniejów.
Mistrzem Polski w siatkówce plażowej mężczyzn (kobiet) zostaje
zespół, który zajmie 1-sze miejsce w turnieju finałowym Mistrzostw
Polski.
W przypadku gdy turniej finałowy nie zostanie rozegrany, decyzję
o przyznaniu poszczególnych miejsc podejmuje Wydział Siatkówki Plażowej w oparciu o aktualny ranking.
źródło: Piotr Sumara
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W turniejach rozgrywanych w ramach rozgrywek PZPS seniorów (seniorek), mogą startować zawodnicy (zawodniczki), którzy (które):
• ukończyli (ukończyły) 18-sty rok życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia
turnieju,

zawodnika (zawodniczki) w rankingu PZPS.
Naliczanie punktów rankingowych następuje od turnieju w którym
zawodnik po raz pierwszy wziął udział, a przed którym zawodnikowi
(zawodniczce) została wydana licencja PZPS zawodnika (zawodniczki)

• nie ukończyli (nie ukończyły) 18-go roku życia, po przedstawieniu
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika (za-

siatkówki plażowej.
Zawodnikom (zawodniczkom) posiadającym licencję jednorazową,

wodniczki) na udział w turnieju.

do rankingu zalicza się tylko punkty przyznane w turnieju, na który zo-

W rozgrywkach PZPS seniorów (seniorek) w turniejach trzygwiazd-

stała wydana licencja PZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażo-

kowych – posiadających homologację FIVB, mogą startować zespoły

wej. Do rankingu zalicza się również punkty przyznane w jednogwiazd-

reprezentujące inne kraje.
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kowych turniejach, w których zawodnik zagrał w oparciu o licencję

Zespoły z innych krajów nie mogą uczestniczyć w turniejach finałowych Mistrzostw Polski.

WZPS.
Ilość punktów rankingowych przyznanych zawodnikowi (zawodnicz-

Terminy i miejsca turniejów rozgrywanych w ramach rozgrywek PZPS
publikowane są w kalendarzu rozgrywek siatkówki plażowej PZPS.
Za udział w turniejach rozgrywanych w ramach rozgrywek PZPS zawodnikom (zawodniczkom) przyznawane są punkty rankingowe, zgod-

ce) w turniejach trzy, dwu i jednogwiazdkowych zależy od:
• punkty rankingowe zespołu jest to suma punktów rankingowych
posiadanych przez poszczególnych zawodników tworzących zespół,
• ilość posiadanych przez zespół punktów rankingowych decyduje

nie z zapisem w tabeli dla odpowiedniej rangi turnieju.

o „rozstawieniu” poszczególnych zespołów w eliminacjach oraz

2.3. Ranking PZPS, zasady naliczania punktów do rankingu

w turnieju głównym turnieju odbywającego się w ramach rozgrywek

PZPS i zasady naliczania punktów rankingowych. Udział za-

PZPS,

wodników w zawodach zagranicznych.
Ranking PZPS jest prowadzony przez Wydział Siatkówki Plażowej
PZPS dla:
• zawodników (zawodniczek),
• zespołów.
Ranking PZPS obowiązuje w czasie jednego sezonu, od pierwszego
do ostatniego turnieju w sezonie.
Punkty rankingowe naliczane są indywidualnie dla poszczególnych
zawodników (zawodniczek).
Punkty rankingowe przyznawane są zawodnikom (zawodniczkom)
za udział:
• w turniejach odbywających się w ramach rozgrywek PZPS lub za
udział w zawodach międzynarodowych zgodnie z tabelą - Zasady
naliczania punktów rankingowych,
• w turniejach międzynarodowych CEV i FIVB znajdujących się w oficjalnych kalendarzach tych Federacji.
Suma punktów zdobytych we wszystkich turniejach PZPS oraz oficjalnych turniejach międzynarodowych CEV i FIVB decyduje o miejscu
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• rozstawienie zespołów odbywa się zgodnie z zasadą - zespół

do każdego wtorku do godziny 10.00, w czasie gdy zostaje publi-

z większą ilością punktów rankingowych ma zawsze niższy numer

kowany ranking w systemie http://beach.pzps.pl. Po tym terminie

startowy od zespołu z mniejszą ilością punktów rankingowych.

zawodnik nie ma prawa rościć nieprawidłowości.

W przypadku równej ilości punktów rankingowych o miejscu „rozstawienia” decyduje losowanie. Losowanie odbywa się podczas
odprawy technicznej, a w przypadku konieczności dokonania losowania zespołów R1 –R8 turnieju głównego losowania dokonuje
komisja składająca się z pracowników PZPS,
• rozstawienie zespołów w pierwszym turnieju w sezonie odbywa się
w oparciu o punkty rankingowe z sezonu poprzedniego,

2.3.1. Zasady naliczania punktów rankingowych
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Turnieje mistrzowskie zawodów akademickich (Finał Mistrzostw
Świata / Finał Mistrzostw Europy / Finał Mistrzostw Polski / Uniwersjada) są kategoryzowane jako turnieje jednogwiazdkowe. Zawodnicy
otrzymują punkty za udział w zawodach akademickich tylko w przypadku spełnienia warunków opisanych w punkcie 2.3.

• Reprezentanci Polski oddelegowani przez PZPS na turnieje akade-

Zawodnicy uczestniczący w danym tygodniu jednocześnie w aka-

mickie w terminie pokrywającym się z turniejami z kalendarza PZPS,

demickich zawodach krajowych i rozgrywkach krajowych otrzymują

otrzymują punkty rankingowe zgodnie z tabelą tylko i wyłącznie

większą ilość punktów do rankingu zgodnie z tabelą zasad naliczania

w sytuacji, gdy w tym czasie jest rozgrywany turniej krajowy.

punktów rankingowych.

• w przypadku nieprawidłowego naliczenia punktów rankingowych
PZPS, zawodnik ma prawo zawiadomić o tym fakcie Biuro PZPS

Zasada naliczania punktów rankingowych – rok 2018 w turniejach międzynarodowych i krajowych:
TURNIEJE MIĘDZYNARODOWE

TURNIEJE KRAJOWE

Continental Tour
& Zonal FIVB
Turnieje
Turnieje ***
Zawody młoMistrzowskie
Punkty przeliczadzieżowe:
Zawodów
ne wg wzoru w Turnieje
U17/U19/
akademickich
oparciu
**
U21/U23/WCHs AMŚ/AME/AMP/ o kwotę puli nai CEV U18/U20/
Uniwersjada
gród w turnieju
U22

Open/
Continental Tour
Final/
Continental Cup
Final

Continental
Tour
Master/ Challenger

1

70%

50%

70%

20

100%

40

20

2

65%

45%

65%

18

90%

36

18

3

60%

40%

60%

16

80%

32

16

4

55%

35%

55%

14

70%

28

14

50%

30%

50%

12

60%

24

12

45%

25%

45%

10

50%

20

10

9-12

40%

20%

40%

8

40%

16

8

13-16

35%

15%

35%

6

30%

12

6

17-24

30%

10%

30%

4

20%

8

4

25%

2

10%

4

2

20%

1

5%

2

1

Miejsce
w klasyfikacji
końcowej

IO/
WCH/ ECH

5-6
7-8

World Tour

100%
100%

25-32

80%

25%

33-41

70%

20%

5%
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2.4. System rozgrywania turniejów eliminacyjnych Mistrzostw Polski mężczyzn i kobiet
Wszystkie zespoły, które mają zamiar wystartować w turnieju odbywającym się w ramach rozgrywek PZPS muszą dokonać rejestracji
w programie i postępować zgodnie z zawartymi w nim procedurami.
Zgłoszenie musi zostać dokonane najpóźniej do godziny 14.00, trzy dni
robocze przed rozpoczęciem turnieju. Inne formy zapisu do turnieju niż
rejestracja w programie nie będą uwzględniane (za wyjątkiem turniejów jednogwiazdkowych, gdzie dopuszcza się zgłoszenie u sędziego
głównego). Zawodnik (zawodniczka) może zgłosić się jedynie do 1 turnieju spośród rozgrywanych w tym samym terminie.
Za oficjalną potwierdzoną listę zawodników (zawodniczek) do turnieju uważa się listę opublikowaną w systemie http://beach.pzps.pl na
godzinę 16.00 na trzy dni robocze przed rozpoczęciem turnieju.
Zawodnik (zawodniczka) nie może zgłosić się do więcej niż jednego
turnieju rozgrywanego w tym samym dniu.
Zawodnik (zawodniczka), który (która) wycofuje się po rozpoczęciu
gry w turnieju, nie ma prawa startować w żadnym innym turnieju pod
auspicjami PZPS w terminie danego turnieju.
Potwierdzenie udziału w turnieju (ang. Preliminary Inquiry) dla zespołów startujących w eliminacjach odbywa się w dniu rozpoczęcia
turnieju o godzinie 8.00 u komisarza zawodów lub w przypadku jego
nieobecności u sędziego głównego, o ile Wydział Siatkówki Plażowej
PZPS nie wydał innego komunikatu w tej sprawie. Potwierdzenia
udziału zespołu w turnieju może dokonać jedynie zawodnik (zawodniczka) danego zespołu.
Odprawa techniczna (ang. Technical Meeting) dla zawodników (za-

Struktura rozgrywek siatkówki plażowej

2.3.2. Uczestnictwo w turniejach zagranicznych
Pary, które chcą brać udział w turniejach zagranicznych mają obowiązek poinformować mailowo Biuro PZPS i Dział Siatkówki Plażowej o:
a) swoim starcie w danym turnieju i dostać zgodę PZPS na udział w tym
turnieju,
b) ZOBOWIĄZANIU DO POKRYCIA CAŁOŚCI KOSZTÓW STARTU
W TURNIEJU,
c) dopełnić wszelkich formalności wymaganych do zgłoszenia zawodnika do turnieju odpowiednio wcześniej, aby rejestracja mogła zostać dokonana.
Zawodnicy uczestniczący w danym tygodniu jednocześnie w rozgrywkach zagranicznych i rozgrywkach krajowych otrzymują punkty
rankingowe wyłącznie za rozgrywki z cyklu PZPS.
Punktów, o których mowa powyżej, nie nalicza się wstecznie.

2
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wodniczek) startujących w eliminacjach rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia turnieju o godzinie 8.30, o ile Wydział Siatkówki Plażowej PZPS
nie wydał innego komunikatu w tej sprawie. Odprawę prowadzi komisarz PZPS lub w przypadku jego nieobecności sędzia główny. Pierwsze
mecze rozpoczynają się niezwłocznie po zakończeniu odprawy.
2.5. Turnieje eliminacyjne trzy- i dwugwiazdkowe / Puchar
Polski / Super Puchar Polski
Poza zawartymi zasadami organizacji turniejów opisanych w tabeli
1.8, pozostałe warunki rozgrywania Pucharu Polski i Super Pucharu
Polski określa Wydział Siatkówki Plażowej. Przy zgłoszeniu więcej niż
jednej kandydatury pisemnej ( do 30.11 danego roku) Zarząd PZPS ma
prawo przyznać tytuł/organizację Pucharu Polski po rozpatrzeniu ofert
i rekomendacji Wydziału Siatkówki Plażowej.
Turnieje eliminacyjne trzy- i dwugwiazdkowe odbywające się w ramach rozgrywek PZPS w siatkówce plażowej rozgrywane są według
poniższego schematu:
• eliminacje,
• turniej główny (ang. Main Draw).

źródło: FIVB, GETTY IMAGES
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2.5.1. System rozgrywania eliminacji
W zależności od ilości zespołów zgłoszonych do turnieju, eliminacje
rozgrywane są w następujący sposób,
• w przypadku startu w eliminacjach od 0 do 8 zespołów, eliminacji
nie rozgrywa się. Wszystkie zespoły zostają automatycznie zakwalifikowane do turnieju głównego,
• w przypadku startu w eliminacjach od 9 do 16 zespołów, eliminacje
rozgrywane są w grupach. W zależności od ilości startujących zespołów do turnieju głównego awansuje od 2 do 4 zespołów z grupy,
• w przypadku startu w eliminacjach 17 i więcej zespołów, eliminacje
rozgrywane są systemem pucharowym do wyłonienia 8 zespołów,
które awansują do turnieju głównego,
• wszystkie zespoły posiadające punkty rankingowe są rozstawione,
• ostatnie spotkania w danym dniu eliminacji rozgrywane na terenie
otwartym nie powinny się rozpocząć później niż o godzinie 20.00,
z wyjątkiem obiektów na których zainstalowano wystarczające do
rozegrania oświetlenie sztuczne boisk,
• w przypadku rozgrywania eliminacji w grupach, zespoły rozstawia
się zgodnie z zasadą „serpentyny” rozpoczynając od grupy A, potem
B, C, D, a następnie D, C, B, A itd.,

• o miejscach startowych zespołów nieposiadających punktów rankingowych decyduje losowanie,
• zespoły z „ujemnymi” punktami rankingowymi są rozstawiane
zgodnie z przepisem: rozstawienie zespołów odbywa się zgodnie
z zasadą - zespół z większą ilością punktów rankingowych ma zawsze niższy numer startowy od zespołu z mniejszą ilością punktów
rankingowych. W przypadku równej ilości punktów rankingowych,
o miejscu „rozstawienia” decyduje losowanie. Losowanie odbywa
się podczas odprawy technicznej.
Mecze w grupach rozgrywane są w kolejności zgodnej z Tabelą Bergera (w załączeniu).
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Tabela Bergera dla 4 zespołów

Mecze

Sety

Małe
punkty

Wynik bezpośredniego
spotkania

1

0

0:0

0

0

2

0

0:0

0

0

3

0

0:0

0

0

4

0

0:0

0

0

1

2

3

4

Tabela Bergera dla 3 zespołów

Mecze

Sety

Małe
punkty

Wynik bezpośredniego
spotkania

1

0

0:0

0

0

2

0

0:0

0

0

3

0

0:0

0

0

1

2

3
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O kolejności zespołu w grupie decydują:
• ilość punktów za wygrane mecze obliczona zgodnie z zasadą:
• za zwycięstwo 2 pkt.,
• za porażkę 1 pkt,
• za nie przystąpienie do meczu lub walkower 0 pkt.
• lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych,
• lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do straconych,
• wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi
zespołami.
2.5.2. System rozgrywania turnieju głównego
„Rozstawienie” i godzinowy plan gier zespołów w turnieju głównym
znajduje się w systemie http://beach.pzps.pl
OBOWIĄZKIEM ORGANIZATORA JEST ZAMIEŚCIĆ godzinowy
plan gier w systemie http://beach.pzps.pl najpóźniej do godziny 21.00
w dniu poprzedzającym turniej główny.
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIESZCZENIE INFORMACJI o „rozstawieniu”
i godzinowym planie gier zespołów w turnieju głównym na stronie
głównej lub funpage organizatora jednak za każdym razem z klauzulą
- OFICJALNE ROZSTAWIENIA I GODZINOWY PLAN GIER TYLKO NA
STRONIE http://beach.pzps.pl
2.6. Turnieje eliminacyjne jednogwiazdkowe / Siatkówka na
śniegu
Warunkiem naliczania punktów zdobywanych w turniejach
jednogwiazdkowych do rankingu PZPS jest:
• zgłoszenie turnieju przez organizatora najpóźniej na tydzień przed
rozpoczęciem zgodnie z zapisem niniejszego Handbooka (dotyczy
również opłaty licencyjnej),
• rejestracja turnieju przez organizatora w systemie http://beach.pzps.pl,
• rejestracja konta zawodnika w systemie http://beach.pzps.pl najpóźniej do dnia zakończenia turnieju.
Obowiązkiem organizatora takiego turnieju jest powiadomienie
zawodników o obligatoryjnej rejestracji zawodników w systemie PZPS
na stronie http://beach.pzps.pl

Sędzia główny wraz z organizatorem podejmuje decyzję o systemie
gier i może zmienić format gier i system, opierając go podobnie jak na
turniejach 3 i 2 gwiazdkowych. Zespoły zajmujące najwyższe miejsca
w rankingu PZPS, które zgłosiły się do turnieju zgodnie z wytycznymi
powyżej „rozstawione” są w turnieju głównym z numerami R1-R4.
Organizator ma prawo do przyznania w turnieju głównym turnieju
jednogwiazdkowego jednej „dzikiej karty” z numerem R5. W przypadku rozgrywania turnieju dla 16 i więcej par, sędzia główny ma
obowiązek rozstawić zespoły według następującego klucza:
Jeśli organizator przyznał dziką kartę:
Trzy zespoły zajmujące najwyższe miejsca w rankingu WZPS, które zgłosiły się do turnieju są rozstawione na miejscach R6, R7, R8,
adekwatnie do miejsca zajmowanego w rankingu WZPS, tj. R6 – 1
miejsce, R7 – 2 miejsce, R8 – 3 miejsce.
Jeśli organizator nie przyznał dzikiej karty:
Cztery zespoły zajmujące najwyższe miejsca w rankingu WZPS, które zgłosiły się do turnieju są rozstawione na miejscach R5, R6, R7, R8,
adekwatnie do miejsca zajmowanego w rankingu WZPS, tj. R5 – 1
miejsce , R6 – 2 miejsce, R7 – 3 miejsce, R8 – 4 miejsce.
W przypadku braku par z rankingu PZPS, na miejscach R1-R4 rozstawiane są pary z rankingu WZPS.
W przypadku nieprzyznania „dzikiej karty”, wolne miejsce zajmowane jest przez kolejny zespół z rankingu. Dzika karta może być przyznana danemu zawodnikowi/zespołowi tylko jeden raz w sezonie.
Zespoły „rozstawione” w turnieju głównym informowane są o rozstawieniu przez organizatora.
Potwierdzenie udziału w turnieju (ang. Preliminary Inquiry) dla zespołów startujących w eliminacjach odbywa się w dniu rozpoczęcia
turnieju o godzinie 8.00 u sędziego głównego, o ile organizator nie
wydał innego komunikatu w tej sprawie.
Potwierdzenie udziału w turnieju przez zespoły „rozstawione”
w turnieju głównym musi nastąpić najpóźniej w pierwszym dniu rozgrywania turnieju głównego do godziny 9.00, o ile Wydział Siatkówki
Plażowej PZPS nie wydał innego komunikatu w tej sprawie.
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Pula nagród pieniężnych i nagród rzeczowych w turniejach jednogwiazdkowych, dzielona jest między zespoły z miejsc 1-3, nagrody dla
pozostałych zespołów pozostawia się w gestii organizatora.
2.7. System rozgrywania turnieju finałowego Mistrzostw
Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn
Prawo startu w turnieju finałowym o Mistrzostwo Polski Seniorów
mają zawodnicy, którzy uzyskają największą liczbę punktów w rankingu PZPS.
Wszystkie pary kadrowe w tym seniorskie mają obowiązek startu
w turnieju finałowym o Mistrzostwo Polski jeśli przepisy nadrzędne
FIVB i CEV nie stanowią inaczej.
W turnieju finałowym mogą wystartować tylko zawodnicy, którzy
w danym sezonie uczestniczyli w co najmniej trzech turniejach, które
odbywały się w ramach rozgrywek PZPS (nie dotyczy zawodników /
zawodniczek powołanych do reprezentacji Polski, delegowanych na
turnieje CEV i FIVB, co uniemożliwiło im wzięcie udziału w turniejach
krajowych).
W turnieju finałowym o Mistrzostwo Polski Seniorów:
– uczestniczą 24 zespoły,
– nie są rozgrywane eliminacje.
Turniej finałowy o Mistrzostwo Polski Seniorów rozgrywany jest
systemem podwójnych eliminacji dla 24 zespołów (diagram w załączeniu i do pobrania w systemie http://beach.pzps.pl).
Zespoły zajmujące najwyższe miejsca w rankingu PZPS, które
potwierdziły swój udział w turnieju finałowym zostaną rozstawione
w turnieju głównym z numerami R5-R24, z wyjątkiem numerów R12
i R13 (przeznaczonych na ewentualne dwie dzikie karty) przyznawane
przez Wydział Siatkówki Plażowej w następującej kolejności:
• Mistrz Polski w kategorii junior na dany sezon
• Mistrz Polski w kategorii kadet na dany sezon
W przypadku odmowy gry w finale przez powyższe zespoły prawo
startu uzyskują pary sklasyfikowane na miejscu 2 lub w dalszej kolejności 3 z MP Juniorów. W przypadku odmowy gry w finale przez
powyższe zespoły, wolne miejsce zajmowane są przez kolejne zespół
z rankingu.
Cztery (4) polskie męskie pary kadrowe, które potwierdziły swój
udział w turnieju, zostają rozstawione w Finale Mistrzostw Polski kolejno na pozycjach R1 / R2 / R3 / R4 według kolejności sumy punktów rankingowych FIVB (tzw. FIVB World Ranking - Men- ranking
bazujący na 8 najlepszych wynikach uzyskanych podczas imprez FIVB
w ostatnich 365 dniach), na poniedziałek (godz. 14.00) poprzedzają-
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cy wtorek do którego są zgłoszenia w tygodniu, w którym odbędą się
Finały MP Seniorów.
Jeśli turniej finałowy zostanie rozegrany w poniedziałek, do rozstawienia zalicza się punkty rankingowe FIVB na dzień i datę do której
przyjmowane są zgłoszenia w tygodniu, w którym odbędą się Finały
MP Seniorów.
Jeśli suma punktów par kadrowych jest taka sama, losowania na
poszczególnych pozycjach dokonuje się w siedzibie PZPS w obecności
pracowników działów siatkówki plażowej PZPS.
Dopuszcza się możliwość gry zespołu, w którym tylko jeden zawodnik jest członkiem kadry narodowej, a drugi zawodnik brał udział
w eliminacjach Mistrzostw Polski (zgodnie z zapisami w Handbooku
2018). W takim przypadku zespół (zespoły) klasyfikuje się według
zdobytych punktów rankingowych PZPS, a ilość miejsc przeznaczonych na rozstawienie zespołów Reprezentacji Polski - R1/R2/R3/R4
uszczupla się o ten zespół (zespoły).
We wszystkich sprawach nieuregulowanych dotyczących rozstawienia w turnieju Finałowym Seniorów, decyzję podejmuje Wydział
Siatkówki Plażowej PZPS.
W uzasadnionych przypadkach ilość przyznanych „dzikich kart”
może ulec zmianie.
Pula nagród pieniężnych w turnieju finałowym zostanie ogłoszona
w odrębnym komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej PZPS.
Pula nagród pieniężnych w turnieju finałowym jest dzielona między
wszystkie 24 zespoły uczestniczące w turnieju, zgodnie z poniższą
tabelą.
Miejsce w klasyfikacji końcowej

Dla 24 zespołów

1

22 %

2

14 %

www.beach.pzps.pl

3

11 %

4

9%

5x2

7%

7x2

4%

9x4

2%

13 x 4

1,5 %

17 x 8

1%
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Potwierdzenie udziału w turnieju (ang. Preliminary Inquiry) oraz
odprawa techniczna (ang. Technical Meeting) dla zespołów startujących w turnieju finałowym Mistrzostw Polski Mężczyzn odbywa
się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnieju. Termin i miejsce
powyższych spotkań zostaną podane w odrębnym komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej PZPS.
Potwierdzenia udziału zespołu w turnieju może dokonać jedynie
zawodnik danego zespołu.
Zespoły, które nie potwierdziły swojego udziału w turnieju finałowym podczas odprawy technicznej i/lub nie wystartowały w turnieju
finałowym, nie będą sklasyfikowane w klasyfikacji końcowej turnieju i nie mają prawa do otrzymania nagrody pieniężnej.
Zawodnikom uczestniczącym w finale Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej mężczyzn przysługuje nocleg od dnia, w którym
odbywa się odprawa techniczna zawodów do dnia następnego do
godziny 10.00 po odpadnięciu drużyny z turnieju. Drużynom, które
zajęły miejsce 1-4 przysługuje nocleg do dnia następnego po ceremonii zakończenia turnieju.
2.8. System rozgrywania turnieju finałowego Mistrzostw
Polski w Siatkówce Plażowej Kobiet
Prawo startu w turnieju finałowym o Mistrzostwo Polski Seniorek
mają zawodniczki, które uzyskają największą liczbę punktów w rankingu PZPS.
Wszystkie pary kadrowe, w tym seniorskie, mają obowiązek star-
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tu w turnieju finałowym o Mistrzostwo Polski jeśli przepisy nadrzędne FIVB i CEV nie stanowią inaczej.
W turnieju finałowym mogą wystartować tylko zawodniczki, które
w danym sezonie uczestniczyły w co najmniej dwóch turniejach, które odbywały się w ramach rozgrywek PZPS (nie dotyczy zawodniczek
powołanych do reprezentacji Polski, delegowanych na turnieje CEV
i FIVB, co uniemożliwiło im wzięcie udziału w turniejach krajowych).
W turnieju finałowym o Mistrzostwo Polski Seniorek:
– uczestniczy 16 zespołów,
– nie są rozgrywane eliminacje.
Turniej finałowy o Mistrzostwo Polski Seniorek rozgrywany jest
systemem podwójnych eliminacji dla 16 zespołów (diagram w załączeniu i do pobrania z systemu http://beach.pzps.pl).
Zespoły zajmujące najwyższe miejsca w rankingu PZPS, które
potwierdziły swój udział w turnieju finałowym zostaną rozstawione w turnieju głównym z numerami R3-R16, z wyjątkiem numeru
R8 (przeznaczonego na ewentualną dziką kartę przyznawaną przez
Wydział Siatkówki Plażowej dla Mistrzyń Polski w kategorii juniorek na dany sezon lub w przypadku odmówienia gry w finale przez
Mistrzynie Polski Juniorek na dany sezon wolne miejsce zajmowane
jest przez Mistrzynie Polski Kadetek, a następnie w przypadku braku
startu Mistrzyń Polski Kadetek, kolejny zespół z rankingu juniorek
z miejsc 2-3.Jeżeli żadna z 4 par nie wyrazi chęci gry w finale MP
Seniorek następne miejsca zajmowane są przez kolejne zespoły z
rankingu cyklu eliminacji mistrzostw Polski seniorek
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Dwa (2) polskie żeńskie zespoły kadrowe, które potwierdziły swój
udział w turnieju, zostają rozstawione w Finale Mistrzostw Polski
kolejno na pozycjach R1 / R2 według kolejności sumy punktów rankingowych FIVB (tzw FIVB World Ranking - Women- ranking bazujący na 8 najlepszych wynikach uzyskanych podczas imprez FIVB
w ostatnich 365 dniach) zawodniczek na dzień i godzinę do której
przyjmowanie są zgłoszenia do turnieju Finałowego MP.
Jeśli suma punktów zespołów kadrowych jest taka sama, losowania na poszczególnych pozycjach dokonuje się w siedzibie PZPS
w obecności pracowników działu siatkówki plażowej.
Dopuszcza się możliwość gry zespołu w którym tylko jedna zawodniczka jest członkinią kadry narodowej, a druga zawodniczka
brała udział w eliminacjach Mistrzostw Polski (zgodnie z zapisami
w Handbooku 2018). W takim przypadku zespół (zespoły) klasyfikuje się według zdobytych punktów rankingowych PZPS, a ilość miejsc
przeznaczonych na rozstawienie zespołów Reprezentacji Polski - R1/
R2 uszczupla się o ten zespół (zespoły).
We wszystkich sprawach nieuregulowanych dotyczących rozstawienia w Turnieju Finałowym Seniorek, decyzję podejmuje Wydział
Siatkówki Plażowej PZPS.
W uzasadnionych przypadkach ilość przyznanych „dzikich kart”
może ulec zmianie.
Pula nagród pieniężnych w turnieju finałowym zostanie ogłoszona w odrębnym komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej PZPS.
Pula nagród pieniężnych w turnieju finałowym jest dzielona między wszystkie 16 zespołów uczestniczących w turnieju, zgodnie
z poniższą tabelą.
Miejsce w klasyfikacji końcowej

Dla 16 zespołów

1
2
3
4
5x2
7x2
9x4
13 x 4

22 %
14 %
11 %
9%
7%
5%
3%
2%

ku jego nieobecności u sędziego głównego.
Zespoły, które nie potwierdziły swojego udziału w turnieju finałowym podczas odprawy technicznej i/lub nie wystartowały w turnieju
finałowym, nie będą sklasyfikowane w klasyfikacji końcowej turnieju i nie mają prawa do otrzymania nagrody pieniężnej.
Zawodniczkom uczestniczącym w turnieju finałowym Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet przysługuje nocleg od dnia, w którym odbywa się odprawa techniczna zawodów do dnia następnego do godziny 10.00 po odpadnięciu
drużyny z turnieju. Drużynom, które zajęły miejsce 1-4 przysługuje nocleg do dnia następnego po ceremonii zakończenia turnieju.
2.9. Mistrzostwa Polski Oldbojów / Puchar Polski Oldbojów
W Mistrzostwach Polski Oldbojów / Pucharze Polski Oldbojów
mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w roku rozgrywania turnieju
ukończyli bądź ukończą 35 rok życia.
Warunkiem udziału w zawodach Mistrzostw Polski Oldbojów /
Pucharze Polski Oldbojów w siatkówce plażowej jest dokonanie
wpłaty wpisowego na konto wskazane przez organizatora nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia turnieju, o ile organizator nie
wyda innego komunikatu w tym zakresie.
W ramach Mistrzostw Polski Oldbojów / Pucharu Polski Oldbojów
rozgrywany jest turniej finałowy Mistrzostw Polski Oldbojów / Pucharu Polski Oldbojów w 5 lub 6 kategoriach wiekowych.
Mistrzem Polski Oldbojów / Zdobywcą Pucharu Polski Oldbojów
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Potwierdzenie udziału w turnieju (ang. Preliminary Inquiry) oraz
odprawa techniczna (ang. Technical Meeting) dla zespołów startujących w turnieju finałowym o Mistrzostwo Polski Seniorek odbywa
się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnieju. Termin i miejsce
powyższych spotkań zostaną podane w odrębnym komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej PZPS.
Potwierdzenia udziału zespołu w turnieju może dokonać jedynie
zawodniczka danego zespołu u komisarza zawodów lub w przypadźródło: ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE,foto: Mateusz Chwajoł
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w siatkówce plażowej na dany rok zostaje zespół, który w turnieju
finałowym Mistrzostw Polski Oldbojów / Pucharze Polski Oldbojów
zajmie 1-sze miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Mistrzostwa Polski Oldbojów / Puchar Polski Oldbojów rozgrywane /-y są /jest w następujących kategoriach wiekowych, gdzie bierze
się pod uwagę łączny wiek zawodników tworzących zespół:
• Powyżej 70 lat,
• Powyżej 80 lat,
• powyżej 90 lat,
• powyżej 100 lat,
• powyżej 110 lat,
• powyżej 120 lat.
Zespół (a tym samym zawodnicy tworzący zespół) może (mogą) wystartować tylko w jednej kategorii wiekowej.
Uwaga – nie dopuszcza się tworzenia par mieszanych (kobieta i mężczyzna).
W MP Oldboyek w 1 kategorii kat +75 lat (młodsza zawodniczka
musi mieć ukończone badź ukończy 35 rok życia- decyduje rok urodzenia)
Zespoły, które zajęły pierwsze cztery pozycje w poprzednim roku,
zostaną rozstawione z numerami R1-R4, o ile występują w tej samej
kategorii wiekowej. O rozstawieniu pozostałych zespołów decyduje losowanie.
Zasady rozgrywania turnieju finałowego Mistrzostw Polski Oldbojów

/ Pucharu Polski Oldbojów w siatkówce plażowej są określone w Regulaminie Mistrzostw Polski Oldbojów / Regulaminie Pucharu Polski
Oldbojów w Siatkówce Plażowej.
2.10. Sytuacje w trakcie gry
2.10.1. Przerwa medyczna
Każdy zawodnik ma prawo do dwóch przerw medycznych w trakcie całego sezonu (styczeń – grudzień) turniejów siatkówki plażowej
w Polsce.
W przypadku wykorzystania trzeciej przerwy medycznej w sezonie,
zawodnik ponosi koszty w wysokości 100 zł – płatne u komisarza zawodów (za pokwitowaniem) lub w PZPS.
W przypadku wykorzystania czwartej i każdej kolejnej przerwy medycznej przez zawodnika w sezonie, zawodnik ponosi koszty po 200 zł
za każdą wykorzystaną przerwę medyczną.
W przypadku nie uiszczenia opłaty za wykorzystane ponad limit
przerwy medyczne w sezonie, zawodnik nie zostanie dopuszczony do
gry w kolejnym turnieju lub zostanie wycofana mu licencja na kolejny
sezon siatkówki plażowej.

2
Struktura rozgrywek siatkówki plażowej

SIATKÓWKA PLAŻOWA

źródło: LOTTO PLAŻA WOLNOŚCI, POZNAŃ 2017 – Natalia Lisiecka

www.beach.pzps.pl

24

SIATKÓWKA PLAŻOWA

H AND BO O K

2018

3

Rozgrywki
Młodzieżowe

źródło:PZPS

H AND BO O K

2018

3
Rozgrywki Młodzieżowe

SIATKÓWKA PLAŻOWA

źródło: PLAŻA GOTYKU

3.1. Odpowiedzialność za poszczególne etapy rozgrywek
Za rejestrację i wyłonienie Mistrzów Wojewódzkich w kategoriach
młodzieżowych w siatkówce plażowej odpowiedzialne są Wojewódzkie
Związki Piłki Siatkowej. One też delegują uprawnione zespoły do udziału
w rozgrywkach centralnych w siatkówce plażowej. Równocześnie obowiązkiem Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej jest dostarczenie
w ciągu 2 dni po zakończeniu zawodów do biura PZPS drogą mailową
(osyropiatko@pzps.pl i mgawlowski@pzps.pl) list z klasyfikacją końcową
wszystkich uczestników Mistrzostw Województwa we wszystkich kategoriach wiekowych. Turnieje wojewódzkie w siatkówce plażowej przeprowadzane są wg regulaminu WZPS w myśl przepisów PZPS.
WZPS nie może zakazać udziału w rozgrywkach centralnych drużynie,
która uplasowała się w finale Mistrzostw Województwa w siatkówce plażowej na miejscu 1-6.
Terminy oraz gospodarzy rozgrywek półfinałowych i finałowych w siatkówce plażowej na dany rok ustala i wskazuje PZPS.
Celem młodzieżowych rozgrywek półfinałowych w siatkówce plażowej
jest wyłonienie par, które mają prawo uczestniczyć w młodzieżowych
finałach Mistrzostw Polski Młodzików (Młodziczek), Juniorów (Juniorek)
i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (jeśli taka będzie rozgrywana w danym sezonie rozgrywkowym) w siatkówce plażowej.
3.2. Przynależność klubowa
W rozgrywkach o Mistrzostwo Polski Młodzików i Młodziczek, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorek,
zawodników (zawodniczki) obowiązuje przynależność klubowa tzn. obydwaj zawodnicy (obie zawodniczki) muszą reprezentować ten sam klub
(w momencie rozgrywek).
W turniejach młodzieżowych, odbywających się nie w ramach Mistrzostw Polski Młodzików (Młodziczek), Mistrzostw Polski Kadetów
(Kadetek) i Juniorów (Juniorek) zespół mogą tworzyć zawodnicy (zawodniczki) z różnych klubów.
3.3. Rejestracja zawodników rozgrywek młodzieżowych (młodzik/kadet/junior). Zarejestrowanie konta w systemie http://
beach.pzps.pl
W centralnych rozgrywkach młodzieżowych (od ½ Finału Mistrzostw
Polski) za rejestrację zawodników w systemie informatycznym http://beach.pzps.pl odpowiedzialny jest macierzysty WZPS. Zawodnicy, którzy nie
będą zarejestrowani w w/w systemie, nie będą dopuszczeni do dalszych
gier na zawodach szczebla centralnego PZPS. Rejestracja zawodnika
powinna nastąpić nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem turnieju.
Każdy WZPS jest zobowiązany do zarejestrowania w systemie informatycznym http://beach.pzps.pl 8 pierwszych drużyn według kolejności w finale wojewódzkim.
3.4. Potwierdzenie udziału w turnieju poprzez system informatyczny PZPS. Wycofywanie się par z zawodów młodzieżowych.
WZPSy mają obowiązek potwierdzenia udziału drużyn w turnieju poprzez system informatyczny http://beach.pzps.pl. Weryfikacja zgłoszonych

zespołów odbywa się podczas odprawy technicznej w godzinach porannych przed pierwszym meczem zainteresowanej drużyny. Zespół, który
nie zamierza uczestniczyć w rozgrywkach powinien przesłać stosowaną
informację najpóźniej na 48 godzin przed datą rozpoczęcia turnieju określoną w komunikacie organizacyjnym do PZPS, organizatora i sędziego
głównego.
Jeśli nieobecność zespołu wyniknie z przypadków losowych zaistniałych
tuż przed rozpoczęciem turnieju, obowiązkiem zespołu jest niezwłoczne
poinformowanie o tym fakcie:
• PZPS,
• sędziego głównego zawodów oraz
• organizatora turnieju.
Macierzysty WZPS obligatoryjnie zobowiązany jest do przekazania informacji o powodach niestawienia się drużyny na turnieju.
W przypadku wycofania się drużyn z rozgrywek na szczeblu centralnym
(1/2 MP, Finał MP), wakaty zostają uzupełnione według następującej kolejności:
• wakat przysługuje zespołowi, który został sklasyfikowany na 6 lub
5 lub 4 pozycji w rozgrywkach finałowych o Mistrzostwo WZPS lub
w turnieju półfinałowym, z którego awansował wycofany zespół. Na 5
pozycji zostaje sklasyfikowany zespół, który spośród zespołów zajmujących miejsce 5-6 ma lepszy stosunek:
a) meczów wygranych do przegranych,
b) setów wygranych do przegranych,
c) małych punktów zdobytych do straconych,
• wakat przysługuje zespołowi, który został sklasyfikowany na 6 lub
5 lub 4 pozycji w rozgrywkach finałowych o Mistrzostwo WZPS lub
w turnieju półfinałowym, z którego awansował wycofany zespół. Na 6
pozycji zostaje sklasyfikowany zespół, który spośród zespołów zajmujących miejsce 5-6 ma gorszy stosunek:
a) meczów wygranych do przegranych,
b) setów wygranych do przegranych,
c) małych punktów zdobytych do straconych,
• wakat przysługuje drużynie uczestniczącej w poprzednim etapie rozgrywek o Mistrzostwo Polski, która jest obecna na godzinę przed
rozpoczęciem turnieju, zgłosi gotowość do gry oraz spełni warunki
regulaminowe określone w Handbooku. W przypadku zgłoszenia się
większej ilości zespołów niż ilość wakatów odbywa się losowanie, które przeprowadza sędzia główny w obecności zainteresowanych drużyn,
• w przypadku gdy jeden z członków drużyny nie może uczestniczyć
w turnieju ze względu na sytuacje losowe lub występowanie siły wyższej, to zawodnik chcący brać udział w zawodach może zagrać w turnieju jeśli zawodnik uzupełniający skład drużyny pochodzi z tego samego klubu i jest zgłoszony przez WZPS na miejscach R1-R16. Jeżeli nie
ma takiej możliwości, to zawodnik uzupełniający skład drużyny musi
pochodzić z grupy zawodników zgłoszonych przez WZPS na miejscach
R1 – R8. Taką zmianę powinien zgłosić macierzysty WZPS do biura
PZPS.
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3.5. Obowiązki sędziów głównych na turniejach młodzieżowych szczebla centralnego.
Sędziowie główni do 48 godzin po zakończeniu turnieju mają
w obowiązku wprowadzenie wyników turniejów, ocen sędziowskich
do systemu informatycznego http://beach.pzps.pl oraz przesłanie
komunikatu końcowego do wiadomości PZPS. Komunikat końcowy
musi zostać przesłany na specjalnym druku opublikowanym w systemie http://beach.pzps.pl.
3.6. Zasady przyznawania punktów klasyfikacyjnych
Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach młodzieżowych PZPS
w różnych kategoriach wiekowych otrzymują punkty klasyfikacyjne
tylko za zajęcie miejsca w swojej kategorii wiekowej, chyba że Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowi inaczej.
3.7. Obecność i udział trenera w rozgrywkach młodzieżowych (tzw. coaching)
Podczas rozgrywek młodzieżowych PZPS dozwolona jest obecność i udział trenera w turnieju (tzw. coaching). Do udziału w meczu
w charakterze trenera zostaną dopuszczeni tylko ci trenerzy, którzy
przedstawią sędziemu głównemu na odprawie technicznej ważna licencję siatkówki halowej trenerską. W przypadku nieprzedstawienia
w/w licencji trener nie zostanie dopuszczony do udziału w meczu.
Zasady określające coaching są określone w dokumencie „Coaching
w zawodach młodzieżowych PZPS na dany sezon” umieszczonym
w systemie http://beach.pzps.pl.
3.8. Obowiązki i wymagania dotyczące organizatorów półfinałów i finałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski
Organizatorzy turniejów półfinałowych Młodzieżowych Mistrzostw
Polski powinni zapewnić uczestnikom możliwie najwyższy standard.
Wskazane turnieje powinny być organizowane zgodnie z poniższymi
wytycznymi:
• w przypadku turnieju pojedynczego organizator ma obowiązek
przygotować 2 pełnowymiarowe i w pełni wyposażone boiska do
gry + jedno boisko rozgrzewkowe. W przypadku turnieju podwójnego (męski i żeński w jednym terminie i miejscu) organizator jest
zobowiązany przygotować minimum 3 pełnowymiarowe i wyposażone boiska do siatkówki plażowej + 1 boisko rozgrzewkowe,
• organizator powinien przygotować dla uczestników propozycje
zakwaterowania i zawrzeć w komunikacie organizacyjnym, który
winien zostać wysłany do wszystkich uczestników (WPZS-ów, sędziów na 7 dni przed),
• na terenie obiektu powinny być toalety oraz prysznice w ilości minimum 1 na 15 osób,
• odległość boisk od miejsca zakwaterowania maksymalnie 15 minut
spacerem (w przypadku większej odległości niezbędne jest zapewnienie transportu),
• organizator ma obowiązek zarejestrować turniej w systemie http://

3
Rozgrywki Młodzieżowe

SIATKÓWKA PLAŻOWA

beach.pzps.pl,
• organizator turnieju finałowego przygotowuje okolicznościowe wyróżnienia (dyplomy, puchary, itp.) dla każdego zawodnika (zawodniczki) oraz trenera uczestniczącego w finale MMP. W przypadku
turniejów półfinałowych zaleca się przygotowanie okolicznościowych wyróżnień dla wszystkich startujących zawodników (zawodniczek), a obligatoryjnie w/w wyróżnienia otrzymują zespoły awansujące do następnego etapu rozgrywek. W ceremonii zakończenia
turnieju biorą udział 4 pary,
• organizator zabezpiecza wodę w ilości 1,5 litra dla każdego zawodnika na jeden mecz. W przypadku utrzymującej się bardzo wysokiej temperatury, decyzję o dostarczeniu dodatkowej ilości wody
podejmuje sędzia główny.
Na terenie zawodów muszą znajdować się wydzielone miejsca (namioty) zabezpieczone przed kradzieżą dla:
• sędziów,
• organizatorów,
• przedstawicieli MSIT (JEŻELI BĘDZIE KONIECZNOŚĆ),
• zawodników i /lub zawodniczek,
• trenerów,
• obsługi medycznej.
Nie dopuszcza się organizacji Turnieju Finałowego PZPS
w jeden dzień
3.9. Procedura wyłonienia organizatora Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski
Wybrani organizatorzy finałów MMP będą weryfikowani SPOŚRÓD
NADESŁANYCH OFERT na podstawie komunikatu organizacyjnego
uzupełnionego według przedstawionego poniżej wzoru. Poniższy
wzór komunikatu organizacyjnego określa niezbędne standardy organizacji turnieju finałowego MMP.
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1
FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ……………….
Kategoria wiekowa……………….
1. MIEJSCE ZAWODÓW
2. TERMIN ZAWODÓW
3. KIEROWNIK ZAWODÓW
4. SĘDZIA GŁÓWNY
5. DELEGAT PZPS
6. BIURO ZAWODÓW – WERYFIKACJA
7. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE ZAWODNIKÓW
(ZAWODNICZEK) I TRENERÓW
8. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE SĘDZIÓW
9. KONFERENCJA TECHNICZNA – WERYFIKACJA
10. OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW
11. STROJE DLA ZESPOŁÓW
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PROGRAM ZAWODÓW
Dzień Godziny

Program dnia
- przyjazd uczestników, rejestracja w miejscu zakwaterowania
- zgłoszenia, weryfikacja dokumentów
i konferencja techniczna
- uroczyste otwarcie zawodów
- mecze (1-16)
- obiad
- mecze (17-24)
- mecze (25-30)
- uroczyste zakończenie zawodów

W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt :
………………………………………
Imię i nazwisko organizatora, email, numer telefonu
(wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych uczestnikom,
zespołom, sędziom).
3.10. Turniej o Mistrzostwo Polski w kategorii Młodzik
(Młodziczka)
Cele Turnieju:
• stworzenie możliwości rywalizacji sportowej w siatkówce plażowej
dla siatkarzy i siatkarek do lat 15,
• podniesienie poziomu szkolenia w siatkówce plażowej poprzez
stworzenie systemu rywalizacji sportowej na poziomie ogólnopolskim,
• wstępna selekcja do reprezentacji narodowej.
Uczestnicy:
Dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku …...... (rok urodzenia obowiązujący w danym roku jest podawany odrębnym komunikatem)
i młodsi.
Uprawnieni do gry w turnieju są zawodnicy (zawodniczki) wyznaczeni przez Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej, posiadający licencję siatkówki plażowej swojego Związku oraz badania lekarskie. Na
odprawie przed zawodami należy okazać dokument tożsamości ze
zdjęciem.
System rozgrywek
System rozgrywek i sposób wyłonienia najlepszych zespołów w kategorii młodzików (młodziczek) w danym województwie jest ustalany
przez odpowiedni Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej.
Na podstawie publikowanych przez Wydział Siatkówki Plażowej
rankingów województw w kategoriach: młodzik/młodziczka z ostatnich 3 lat – dane województwo mogą reprezentować w turniejach
półfinałowych odpowiednio 5 lub 4 lub 3 zespoły.
5 miejsc zarezerwowanych jest dla najlepszych 4 województw
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w rankingu, 4 miejsca dla województw zajmujących miejsca 5-12
w rankingu, a 3 miejsca dla województw zajmujących miejsca 1316. Jeśli na poszczególnych miejscach województwa będą posiadać
taką samą ilość punktów rankingowych, o wyższej kolejności decyduje wyższe miejsce w danej kategorii w ostatnim roku. Ranking jest
tworzony na podstawie punktacji zespołu sportu młodzieżowego i jest
sumą zdobytych punktów w ostatnich 3 latach.
Turniej półfinałowy trwa 2 dni. Jeżeli organizator posiada odpowiednią ilość boisk do przeprowadzenia turnieju w ciągu 1 dnia, turniej może zostać skrócony do 1 dnia, po odpowiednio wcześniejszym
pisemnym poinformowaniu PZPS i uczestników.
Warunkiem rozegrania turnieju w ciągu jednego dnia jest format
gry, który zakłada że pary z kategorii młodzik/młodziczka nie rozegrają więcej niż 4 spotkań jednego dnia.
Cztery turnieje półfinałowe, każdy dla 16 zespołów, rozgrywane
są systemem podwójnych eliminacji. Rozstawienie zespołów w turniejach półfinałowych zostanie podane w komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej.
Turniej półfinałowy trwa 2 dni. Jeżeli organizator posiada odpowiednią ilość boisk do przeprowadzenia turnieju w ciągu 1 dnia, turniej może zostać skrócony do 1 dnia, po odpowiednio wcześniejszym
pisemnym poinformowaniu PZPS i uczestników.
W przypadku rozgrywek młodzieżowych szczebla centralnego
i sytuacji, w której liczba zespołów wynosi 12 i mniej dopuszcza się
możliwość rozegrania turnieju w jeden dzień za zgodą wszystkich zainteresowanych zespołów, organizatora i sędziego głównego.
Odprawa techniczna i przyjazd zespołów przed turniejem półfinałowym ma miejsce na godzinę przed rozpoczęciem turnieju.
Do turnieju finałowego MPM awansują 4 najlepsze zespoły z każdego turnieju półfinałowego.
Podczas rozgrywania turnieju półfinałowego należy rozegrać spotkanie o miejsce 5. W tym przypadku należy stosować diagram dla odpowiedniej liczby zespołów dla zawodów młodzieżowych (z uwzględnionym spotkaniem o miejsce 5).
Turniej finałowy rozgrywany jest systemem podwójnych eliminacji
dla 16 zespołów.
Przepisy gry
• rozgrywki przeprowadzone są zgodnie z Przepisami Gry w Siatkówkę Plażową PZPS, nie dopuszcza się zmiany formatu gry przez
WZPS, za wyjątkiem dopuszczenia zmiany punktacji w dwóch
pierwszych setach, gdzie granicznym punktem jest 15 punkt (dalej
obowiązuje zasada 2 punktów przewagi).
• wymiary boiska 8 m x 8 m, wysokość siatki: młodziczki – 215 cm,
młodzicy – 235 cm,
• Zawodników obowiązują przepisy dotyczące strojów sportowych
uprawniających do gry. Zawodniczki obowiązują przepisy dotyczące strojów sportowych uprawniających do gry. W kategorii młodziczka dopuszcza się grę dziewcząt w koszulkach zamiast topów.
W tym przypadku krój, kolor i wzór koszulek i spodenek musi być
jednakowy.
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3.11. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
System rozgrywek i sposób wyłonienia najlepszych zespołów w kategorii kadetów (kadetek) w danym województwie jest ustalany przez
odpowiedni Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej.
Na podstawie opublikowanych przez Wydział Siatkówki Plażowej
rankingów województw w kategorii kadet/kadetka z ostatnich 3
lat – dane województwo mogą reprezentować w turniejach półfinałowych odpowiednio 5 lub 4 lub 3 zespoły. 5 miejsc zarezerwowanych jest dla najlepszych 4 województw w rankingu, 4 miejsca
dla województw zajmujących miejsca 5-12 w rankingu, a 3 miejsca
dla województw zajmujących miejsca 13-16. Jeśli na poszczególnych
miejscach województwa będą posiadać taką samą ilość punktów
rankingowych o wyższej kolejności decyduje wyższe miejsce w danej
kategorii w ostatnim roku. Ranking jest tworzony na podstawie punktacji zespołu sportu młodzieżowego i jest sumą zdobytych punktów
w ostatnich 3 latach. Cztery turnieje półfinałowe, każdy dla 16 zespołów, rozgrywane są systemem podwójnych eliminacji. Rozstawienie
zespołów w turniejach półfinałowych zostanie podane w komunikacie
Wydziału Siatkówki Plażowej.
Turniej półfinałowy trwa 2 dni. Jeżeli organizator posiada odpowiednią ilość boisk do przeprowadzenia turnieju w ciągu 1 dnia, turniej może zostać skrócony do 1 dnia, po odpowiednio wcześniejszym
pisemnym poinformowaniu PZPS i uczestników.
W przypadku rozgrywek młodzieżowych szczebla centralnego
i sytuacji, w której liczba zespołów wynosi 12 i mniej dopuszcza się
możliwość rozegrania turnieju w jeden dzień za zgodą wszystkich zainteresowanych zespołów, organizatora i sędziego głównego.
Odprawa techniczna i przyjazd zespołów przed turniejem półfinałowym ma miejsce na godzinę przed rozpoczęciem turnieju.
Do turnieju finałowego OOM awansują 4 najlepsze zespoły z każdego turnieju półfinałowego.
Podczas rozgrywania turnieju półfinałowego należy rozegrać spotkanie o miejsce 5. W tym przypadku należy stosować diagram dla odpowiedniej liczby zespołów dla zawodów młodzieżowych (z uwzględnionym spotkaniem o miejsce 5).
Wytyczne dotyczące organizacji turnieju finałowego OOM
w Siatkówce Plażowej
Miejsce i termin turnieju finałowego OOM organizator musi ustalić
z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej.
Po ustaleniu miejsca i terminu, Polski Związek Piłki Siatkowej deleguje komisarza w celu dokonania inspekcji technicznej obiektów
rozgrywania zawodów oraz bazy socjalno – bytowej.
Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników zawodów musi zostać zorganizowane w sposób nie budzący zastrzeżeń tj.:
• zakwaterowanie w pokojach max 4 osobowych (zawodnicy) oraz
max 2 osobowych (trenerzy),
• toalety i prysznice w ilości minimum 1 na 15 osób,
• wyżywienie w ilościach niezbędnych do zaspokojenia potrzeb żywieniowych osoby uprawiającej sport wyczynowy,
• odległość boisk od miejsca zakwaterowania maksymalnie 15 minut
spacerem (w przypadku większej odległości niezbędne jest zapew-
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nienie transportu),
• wyżywienie (obiad) – najlepiej na terenie zawodów, w przypadku
braku takiej możliwości maksymalnie w miejscu zakwaterowania.
Śniadania i kolacje powinny zostać zabezpieczone w miejscu zakwaterowania.
W turnieju finałowym OOM uczestniczy 16 zespołów.
Turniej finałowy rozgrywany jest systemem podwójnych eliminacji
dla 16 zespołów.
Turniej finałowy trwa 2 dni. W pierwszym dniu rozgrywane są mecze 1-24, zaś w drugim dniu mecze 25-30, chyba że warunki pogodowe lub inne nie pozwolą na taki podział. W dniu poprzedzającym
rozpoczęcie rozgrywek, w godzinach wieczornych, należy zorganizować odprawę techniczną.
W przypadku turnieju podwójnego (męski i żeński w jednym terminie i miejscu) organizator jest zobowiązany przygotować minimum
3 pełnowymiarowe i wyposażone boiska do siatkówki plażowej + 1
boisko rozgrzewkowe .
W przypadku turnieju pojedynczego organizator ma obowiązek
przygotować 2 pełnowymiarowe i w pełni wyposażone boiska do gry
+ jedno boisko rozgrzewkowe.
Na terenie zawodów muszą znajdować się wydzielone miejsca (namioty) dla:
• sędziów,
• organizatorów,
• komisarza zawodów – przedstawiciela PZPS,
• przedstawicieli MSiT,
• zawodników i /lub zawodniczek,
• trenerów,
• obsługi medycznej.
Wszystkie wyżej wymienione pomieszczenia muszą być
odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą.
Toalety – przynajmniej 2 na terenie zawodów jedna dla kobiet druga dla mężczyzn.
Na zawodach dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki (eliminacje i zawody finałowe OOM) nie pobiera się opłaty
startowej.
Najlepszym zawodnikom w poszczególnych konkurencjach, w zawodach finałowych OOM w każdym ze sportów, wręczane są za miejsca 1-3 medale, za miejsca 1-8 dyplomy, natomiast najwyżej sklasyfikowanym klubom i województwom za miejsca 1-3 puchary a za
miejsca 1-8 dyplomy.
Zwycięzcy OOM (jeśli w danym sezonie rozgrywkowym
jest rozgrywana) otrzymują miano Mistrza Polski w kategorii Kadet (Kadetka).
Organizacje sportowe, samorządy, sponsorzy mogą przyznawać
nagrody rzeczowe dla zawodników pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków na ten cel. Wręczenie nagród musi być ustalone
z organizatorem finałów OOM i zaakceptowane przez MSiT.
Każdy organizator turnieju zapewnia zgodnie z przepisami opiekę
medyczną podczas zawodów.
Organizator ma obowiązek przedstawić komisarzowi lub, w przy-

www.beach.pzps.pl

29

H AND BO O K

2018

źródło: Michał Malinowski

padku braku komisarza, sędziemu głównemu na piśmie potwierdzone
zgłoszenie o organizacji imprezy do pogotowia ratunkowego.
Gospodarz turnieju ma obowiązek zapewnić odpowiednią oprawę
zawodów (spiker, ochrona, itp.).
Gospodarz podczas meczów zapewnia wodę mineralną dla zawodników w ilości minimum 1,5 l na zawodnika / na mecz.
Sędziowie opłacani są na podstawie wytycznych Ministerstwa
Sportu i Turystyki obowiązujących w danym roku.
Zawodnicy i zawodniczki mają obowiązek gry w koszulkach organizatora, o ile organizator takie dostarczy.
Organizatorzy imprez w siatkówce plażowej mają obowiązek organizacji zawodów siatkówki plażowej zgodnie z:
• przepisami FIVB „Official Beach Volleyball Rules” obowiązującymi
w danym roku,
• Handbookiem.
3.12. Mistrzostwa Polski Juniorów (Juniorek)
System rozgrywek i sposób wyłonienia najlepszych zespołów w kategorii juniorów (juniorek) w danym województwie jest ustalany przez
odpowiedni Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej.
Na podstawie opublikowanych przez Wydział Siatkówki Plażowej rankingów województw w kategorii junior/juniorka z ostatnich 3 lat – dane
województwo mogą reprezentować w turniejach półfinałowych odpowiednio 5 lub 4 lub 3 zespoły. 5 miejsc zarezerwowanych jest dla najlepszych 4 województw w rankingu, 4 miejsca dla województw zajmujących miejsca 5-12 w rankingu, a 3 miejsca dla województw zajmujących
miejsca 13-16. Jeśli na poszczególnych miejscach województwa będą
posiadać taką samą ilość punktów rankingowych o wyższej kolejności
decyduje wyższe miejsce w danej kategorii w ostatnim roku. Ranking
jest tworzony na podstawie punktacji zespołu sportu młodzieżowego i
jest sumą zdobytych punktów w ostatnich 3 latach.
Cztery turnieje półfinałowe, każdy dla 16 zespołów, rozgrywane są
systemem podwójnych eliminacji.
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Rozstawienie zespołów w turniejach półfinałowych zostanie podane
w komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej.
Turniej półfinałowy trwa 2 dni. Jeżeli organizator posiada odpowiednią ilość boisk do przeprowadzenia turnieju w ciągu 1 dnia, turniej może
zostać skrócony do 1 dnia, po odpowiednio wcześniejszym pisemnym
poinformowaniu PZPS i uczestników.
W przypadku rozgrywek młodzieżowych szczebla centralnego i sytuacji, w której liczba zespołów wynosi 12 i mniej dopuszcza się możliwość
rozegrania turnieju w jeden dzień za zgodą wszystkich zainteresowanych
zespołów, organizatora i sędziego głównego.
Odprawa techniczna i przyjazd zespołów przed turniejem półfinałowym ma miejsce na godzinę przed rozpoczęciem turnieju.
Do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Juniorów (Juniorek) awansują 4 najlepsze zespoły z każdego turnieju półfinałowego.
Podczas rozgrywania turnieju półfinałowego należy rozegrać spotkanie o miejsce 5. W tym przypadku należy stosować diagram dla odpowiedniej liczby zespołów dla zawodów młodzieżowych (z uwzględnionym spotkaniem o miejsce 5).
Termin zgłoszenia do turniejów finałowych Mistrzostw Polski Juniorów (Juniorek) oraz termin i miejsce organizacji tych turniejów zostaną
podane w komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej.
W turniejach finałowych Mistrzostw Polski Juniorów (Juniorek) uczestniczy 16 zespołów.
Turniej finałowy rozgrywany jest systemem podwójnych eliminacji dla
16 zespołów.
Turniej finałowy trwa dwa dni. W pierwszym dniu rozgrywane są mecze 1-24, zaś w drugim dniu mecze 25-30, chyba że warunki pogodowe
lub inne nie pozwolą na taki podział.
3.13. Kary na zawodach młodzieżowych PZPS
Na zawodach młodzieżowych PZPS obowiązują takie same kary
i sankcje jak na zawodach seniorskich, zapisane w tabeli ze strony 49.
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3.14 ZASADY MINI SIATKÓWKI PLAŻOWEJ - KATEGORIA
“ŻÓŁTA 10” - rzucanka siatkarska.

(0.299 – 0.325 kg/cm2) lub inna piłką o zbliżonych parametrach.

Mini siatkówka plażowa kategoria „żółta 10 - rzucanka siatkarska”- jest grą (zabawą) przeznaczoną dla dziewcząt i chłopców
w wieku 10 lat i młodsi (decyduje rok urodzenia)

Sędzią spotkania może być sędzia siatkówki plażowej lub halowej
/ rodzic / opiekun / wolontariusz / zawodnik / organizator dysponujący gwizdkiem. Z meczu nie sporządza się protokołu zawodów.
Sędzia ma obowiązek przekazać dokładny wynik spotkania do spikera, organizatora, który ma obowiązek zamieścić wynik na diagramie
zawodów dostępnym dla wszystkich na obiekcie.

3.14.1 Zespół / Strój zespołu / Wymiary boiska i siatki /
Wysokość / Punktacja / Piłka / Sędzia / Coaching
• Zespół
Zespół tworzy 2 zawodników: 2 dziewczynki, 2 chłopców, dziewczynka i chłopiec.
• Wymiary boiska. Siatka.
Boisko do gry jest kwadratem o wymiarach 8x8m (jedna połowa
4 metry długość / 8 metrów szerokość). Wszystkie linie mają szerokość 5 cm. Linie muszą być koloru zdecydowanie kontrastującego
z kolorem piasku. Dwie linie boczne i dwie linie końcowe wyznaczają
boisko do gry (dopuszcza się linie końcowe innego koloru niż linie
boczne). Nie ma linii środkowej. Wszystkie linie końcowe i boczne
wykreślone są wewnątrz boiska do gry. Siatka zawieszona jest nad
osią centralną boiska. Wysokość siatki: 195 cm. Dwie kolorowe taśmy o szerokości 5 cm (o takiej samej szerokości, co linie boiska)
i długości 1 m przymocowane są pionowo do siatki nad liniami bocznymi boiska. Taśmy boczne są traktowane jako część siatki. Antenką
nazywamy elastyczny pręt o długości 1,8 m i średnicy 10 mm. Dwie
antenki, po jednej z każdej strony, przymocowane są do zewnętrznych krawędzi taśm bocznych, po przeciwnych stronach siatki. Antenki są traktowane jako część siatki i ograniczają po bokach przestrzeń przejścia.
• Punktacja
Seta i mecz zarazem wygrywa zespół, który jako pierwszy zdobędzie 15 punktów, uzyskując przynajmniej dwa punkty przewagi.
W przypadku remisu 15:15, gra jest kontynuowana do momentu,
kiedy jeden z zespołów uzyska 2 punkty przewagi (17:15, 18:16 itd.).
Drużyny nie zmieniają stron boiska.
• Strój zespołu
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• Sędzia

• Coaching
Dozwolony jest coaching przez trenera lub opiekuna. Organizator
zawodów (meczu) ma możliwość odsunięcia trenera (opiekuna) od
drużyny, jeśli zachowanie trenera (opiekuna) jest niezgodne z powszechnymi zasadami moralnymi, trener podnosi głos na zawodników lub innych uczestników spotkania lub stwarza nieprzyjazną
atmosferę na zawodach.
3.14.2 Przed spotkaniem:
Losowanie przed meczem odbywa się w obecności wszystkich
zawodników, z których wyznaczony jeden z zawodników każdej drużyny bierze udział w losowaniu przez tzw ”papier,kamień,nożyce”.
Zwycięzca losowania wybiera:
ALBO
Prawo do wykonania lub odbioru zagrywki,
LUB
Stronę boiska.
Przegrywający losowanie wybiera jedną z pozostałych możliwości.
3.14.3 Sposób zdobywania punktu:
• po skutecznym umieszczeniu piłki w boisku po stronie
przeciwnika;
• przez błąd opisany w punkcie 3.14.4 popełniony przez
drużynę przeciwną
3.14.4 Błędy popełniane przez zespół
• dotknięcie siatki przez zawodnika

Strój sportowy składa się ze spodenek i koszulki. Zawodnicy mogą
nosić koszulki lub koszulki bez rękawków. Zawodnicy mogą nosić
nakrycia głowy. Zawodnicy muszą grać boso chyba, że sędzia wyrazi
zgodę na grę w obuwiu. Nie jest wymagany numer zawodnika na
koszulce i spodenkach.

• dotknięcie antenki przez zawodnika lub piłkę
• odbicie lub rzucenie na stronę przeciwnika w pierwszym
kontakcie
• przekroczenie linii końcowej podczas zagrywki
3.14.5 Piłka w grze

• Piłka
Piłka musi mieć kształt kulisty. Powinna być wykonana z materiału elastycznego (skóra syntetyczna, skóra lub podobny materiał),
odpornego na wilgoć i niepochłaniającego wody tzn. powinna być
przystosowana do gry na świeżym powietrzu podczas deszczu. Zalecana jest gra piłką o obniżonej wadze 200-220g – zalecany model
Molten V5M2000-L w rozmiarze 5. Ciśnienie: 0,294 – 0,319 bar

Pierwszy kontakt:
Piłka po złapaniu jest podawana oburącz lub jednorącz (sposobem dolnym lub górnym) do współzawodnika (bez dłuższej zwłoki).
Dopuszcza się równoczesne złapanie piłki przez dwóch zawodników
i liczone jest to jako pierwszy kontakt.
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Drugi kontakt:
piłka musi być chwytana (złapana) i może być przerzucona w dowolny sposób przez siatkę (preferowany rzut jednorącz lub oburącz
od góry). Przerzut piłki na stronę przeciwnika musi odbyć się płynnie
bez markowania, zatrzymania w trakcie czynności.
Trzeci kontakt:
Dopuszcza się trzeci kontakt. W takim przypadku zastępuje on
czynność z drugiego kontaktu, zaś drugi kontakt jest traktowany
jako dogranie. Zabronione jest chodzenie (bieganie) z piłką, zezwala
się na trzy kroki rozbiegu jak również wyskok. Przerzut piłki na stronę przeciwnika musi odbyć się płynnie bez markowania, zatrzymania
w trakcie czynności.
3.14.6 Piłka poza grą
Piłka jest poza grą od momentu popełnienia błędu, który został
odgwizdany przez sędziego. W przypadku niewystąpienia błędu, piłka jest poza grą od momentu gwizdka sędziego.
3.14.7 Zagrywka:
Zagrywka jest to wprowadzenie piłki do gry przez właściwego
zawodnika zagrywającego, znajdującego się w strefie zagrywki (za
linią końcową boiska). Zawodnik nie może przekroczyć ani nadepnąć
linii końcowej podczas wykonywania zagrywki.
• Kolejność zagrywki
Kolejność zagrywki winna być zachowana od początku do końca
seta. W momencie gdy drużyna przyjmująca uzyskuje prawo do zagrywki zawodnicy z tej drużyny rotują o jedną pozycję. Nieumyślne
wykonanie zagrywki niezgodne z zachowaniem porządku kolejności
zagrywki nie jest błędem, lecz powinno być natychmiastowo skorygowane podczas wykonania kolejnej zagrywki.
• Sposób wykonania zagrywki
Dopuszcza się:
• wrzucenie piłki oburącz sposobem górnym lub dolnym
• odbicie piłki ręka (dłonią) lub oburącz w dowolny sposób
3.14.8 Przerwy w grze:
Przerwa w grze jest to czas między wymianą, a gwizdkiem sędziego pierwszego na następną zagrywkę. Każdy zespół ma prawo maksymalnie do jednej przerwy, która trwa 30 sekund. O przerwę w grze
zespołu może poprosić każdy zawodników lub opiekun zespołu.
3.14.9 Pozostałe
We wszystkich sprawach nie ujętych w powyższych przepisach
podczas meczu decyduje organizator zawodów (meczu).
3.15. ZASADY MINI SIATKÓWKI PLAŻOWEJ KATEGORIA
“POMARAŃCZOWA 12”
Mini siatkówka plażowa kategoria „pomarańczowa 12” - jest grą
(zabawą) przeznaczoną dla dziewcząt i chłopców w wieku 12 lat
i młodszych (decyduje rok urodzenia) .

3
Rozgrywki Młodzieżowe

SIATKÓWKA PLAŻOWA

3.15.1 Zespół / Strój zespołu / Wymiary boiska i siatki /
Wysokość / Punktacja / Piłka / Sędzia / Coaching
• Zespół
Zespół tworzy 2 zawodników: 2 dziewczynki, 2 chłopców, dziewczynka i chłopiec.
• Wymiary boiska. Siatka.
Boisko do gry jest prostokątem o wymiarach 12x8m (jedna połowa 6 metrów długość / 8 metrów szerokość). Wszystkie linie mają
szerokość 5 cm. Linie muszą być koloru zdecydowanie kontrastującego z kolorem piasku (dopuszcza się linie końcowe innego koloru
niż linie boczne). Dwie linie boczne i dwie linie końcowe wyznaczają
boisko do gry. Nie ma linii środkowej. Wszystkie linie końcowe i boczne wykreślone są wewnątrz boiska do gry. Siatka zawieszona jest
nad osią centralną boiska. Wysokość siatki: 200 cm. Dwie kolorowe
taśmy o szerokości 5 cm (o takiej samej szerokości, co linie boiska)
i długości 1 m przymocowane są pionowo do siatki nad liniami bocznymi boiska. Taśmy boczne są traktowane jako część siatki. Antenką
nazywamy elastyczny pręt o długości 1,8 m i średnicy 10 mm. Dwie
antenki, po jednej z każdej strony, przymocowane są do zewnętrznych
krawędzi taśm bocznych, po przeciwnych stronach siatki. Antenki są
traktowane jako część siatki i ograniczają po bokach przestrzeń przejścia.
• Punktacja
Seta wygrywa zespół, który jako pierwszy zdobędzie 21 punktów,
uzyskując przynajmniej dwa punkty przewagi. W przypadku remisu
21:21, gra jest kontynuowana do momentu, kiedy jeden z zespołów
uzyska 2 punkty przewagi (21:19, 22:20 itd.). Zespoły zmieniają strony boiska po każdych 7 zdobytych punktach.
• Strój zespołu
Strój sportowy składa się ze spodenek i koszulki. Zawodnicy mogą
nosić koszulki lub koszulki bez rękawków. Zawodnicy mogą nosić nakrycia głowy. Zawodnicy muszą grać boso chyba, że sędzia wyrazi
zgodę na grę w obuwiu. Nie jest wymagany numer zawodnika na
koszulce i spodenkach.
• Piłka
Piłka musi mieć kształt kulisty. Powinna być wykonana z materiału
elastycznego (skóra syntetyczna, skóra lub podobny materiał), odpornego na wilgoć i niepochłaniającego wody tzn. powinna być przystosowana do gry na świeżym powietrzu podczas deszczu. Zalecana
jest gra piłką o obniżonej wadze 200-220g – zalecany model Molten
V5M2000-L w rozmiarze 5. Ciśnienie: 0,294 – 0,319 bar (0.299 –
0.325 kg/cm2) lub inna piłką o zbliżonych parametrach.
• Sędzia
Sędzią spotkania może być sędzia siatkówki plażowej lub halowej
/ rodzic / opiekun / wolontariusze / zawodnik / organizator dysponujący gwizdkiem. Z meczu nie sporządza się protokołu zawodów.
Sędzia ma obowiązek przekazać dokładny wynik spotkania do spikera, organizatora, który ma obowiązek zamieścić wynik na diagramie
zawodów dostępnym dla wszystkich na obiekcie.
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• Coaching
Dozwolony jest coaching przez trenera lub opiekuna. Organizator
zawodów (meczu) ma możliwość odsunięcia trenera (opiekuna) od
drużyny, jeśli zachowanie trenera (opiekuna) jest niezgodne z powszechnymi zasadami moralnymi, trener podnosi głos na zawodników lub innych uczestników spotkania lub stwarza nieprzyjazną atmosferę na zawodach.
3.15.2 Przed spotkaniem:
Losowanie przed meczem odbywa się w obecności wszystkich zawodników, z których wyznaczony jeden z zawodników każdej drużyny
bierze udział w losowaniu przez tzw ”papier,kamień,nożyce”. Zwycięzca losowania wybiera: ALBO Prawo do wykonania lub odbioru
zagrywki, LUB Stronę boiska. Przegrywający losowanie wybiera jedną
z pozostałych możliwości.
3.15.3 Sposób zdobywania punktu:
• po skutecznym umieszczeniu piłki w boisku po stronie
przeciwnika;
• przez błąd opisany w punkcie 3.15.4 popełniony przez drużynę
przeciwną
3.15.4 Błędy popełniane przez zespół
• dotknięcie siatki przez zawodnika
• dotknięcie antenki przez zawodnika lub piłkę
• przekroczenie linii końcowej podczas zagrywki
• błędem jest skierowanie piłki na stronę przeciwnika w drugim
odbiciu po uprzednim złapaniu.
3.15.5 Piłka w grze
Nie ma błędu podwójnego odbicia sposobem górnym.
Pierwszy kontakt:
Piłka może dotykać każdej częścią ciała. Piłka nie może być złapana
i/lub rzucona.
Wyjątek - piłka może być uderzona oburącz przed sobą, nad własnym czołem w formie tzw.”kaplicy” lub „zakladki”.
Piłka może odbić się w dowolnym kierunku. Piłka nie może być
odbita sposobem górnym- palcami.
Piłka musi być odbita sposobem dolnym oburącz lub jedną ręką
„twardo” w akcji obronnej. Piłka może być przebita w 1 kontakcie
bezpośrednio na stronę przeciwnika zarówno po zagrywce lub w trakcie gry.
Drugi kontakt:
Piłka może być:
• chwytana (złapana). W przypadku złapania piłki zawodnik
musi podrzucić piłkę oburącz od dołu nad siebie i odbija ją sposobem górnym (nie ma błędu podwójnego odbicia) lub dolnym
do współzawodnika. Błędem jest skierowanie piłki na stronę
przeciwnika w drugim odbiciu po uprzednim złapaniu.

• odbita każdą częścią ciała na stronę przeciwnika, za wyjątkiem odbicia sposobem górnym oburącz.
Trzeci kontakt:
Piłka może być odbita każdą częścią ciała na stronę przeciwnika, za
wyjątkiem odbicia sposobem górnym oburącz.
3.15.6 Piłka poza grą
Piłka jest poza grą od momentu popełnienia błędu, który został
odgwizdany przez sędziego. W przypadku niewystąpienia błędu, piłka
jest poza grą od momentu gwizdka sędziego.
3.15.7 Zagrywka:
Zagrywka jest to wprowadzenie piłki do gry przez właściwego zawodnika zagrywającego, znajdującego się w strefie zagrywki (za linią
końcową boiska). Zawodnik nie może przekroczyć ani nadepnąć linii
końcowej podczas wykonywania zagrywki.
• Kolejność zagrywki
Kolejność zagrywki winna być zachowana od początku do końca
seta. W momencie gdy drużyna przyjmująca uzyskuje prawo do zagrywki zawodnicy z tej drużyny rotują o jedną pozycję. Nieumyślne
wykonanie zagrywki niezgodne z zachowaniem porządku kolejności
zagrywki nie jest błędem, lecz powinno być natychmiastowo skorygowane podczas wykonania kolejnej zagrywki.
• Sposób wykonania zagrywki
Piłka musi być uderzona dłonią lub dowolną częścią ręki po podrzuceniu jej w górę lub upuszczeniu w dół z jednej ręki.
3.15.8 Przerwy w grze:
Przerwa w grze jest to czas między wymianą, a gwizdkiem sędziego
pierwszego na następną zagrywkę. Każdy zespół ma prawo maksymalnie do jednej przerwy, która trwa 30 sekund. O przerwę w grze
zespołu może poprosić każdy zawodników lub opiekun zespołu.
3.15.9 Blok
Blokowanie jest to zagranie (zawodnika/zawodników) znajdujących się w pobliżu siatki, którzy sięgają powyżej jej górnej krawędzi
w celu uniemożliwienia przejścia piłki ze strony przeciwnika – bez
względu na to, na jakiej wysokości następuje kontakt z piłką. W momencie kontaktu z piłką przynajmniej część ciała musi znajdować się
powyżej górnej krawędzi siatki. Możliwe jest wykonanie akcji bloku
nie liczone do limitu odbić zespołu (kontaktów). Jeśli po wykonaniu
bloku piłka powróci na stronę drużyny wykonującej akcję bloku,, zespół ma prawo do trzech kontaktów.
3.15.10 Pozostałe
We wszystkich sprawach nie ujętych w powyższych przepisach
podczas meczu decyduje organizator zawodów (meczu).
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4.1. Konsekwencje w przypadku niestawienia się na zawodach
4.1.1. Turnieje trzy- i dwugwiazdkowe
W przypadku niepotwierdzenia udziału w turnieju podczas Preliminary Inquiry (tzw. niepojawienie się, ang. „no show”) zespół ponosi
następujące konsekwencje:
• po raz pierwszy w sezonie – bez konsekwencji,
• po raz drugi w sezonie – odjęcie obydwu zawodnikom (zawodniczkom) punktów rankingowych w wysokości 50% punktów przysługujących za pierwsze miejsce w danym turnieju,
• po raz trzeci i kolejny w sezonie – odjęcie obydwu zawodnikom
(zawodniczkom) punktów rankingowych w wysokości 100% punktów przysługujących za pierwsze miejsce w danym turnieju oraz
zakaz startu obydwu zawodników (zawodniczek) w jakimkolwiek
zespole w następnym turnieju rozgrywanym w ramach rozgrywek
PZPS.
W przypadku nieprzystąpienia do zawodów zespół ponosi następujące konsekwencje:
• w eliminacjach – odjęcie obydwu zawodnikom punktów rankingowych w wysokości 50% punktów przysługujących za pierwsze
miejsce w danym turnieju,
• w turnieju głównym – odjęcie obydwu zawodnikom punktów rankingowych w wysokości 100% punktów przysługujących za pierwsze miejsce w danym turnieju oraz zakaz startu obydwu zawodników w jakimkolwiek zespole w następnym turnieju rozgrywanym
w ramach rozgrywek PZPS,
• w przypadku niezgłoszenia się na zawody zespołu/zespołów do
eliminacji, a wcześniej rozstawionego, wszystkie zespoły zajmujące
kolejne miejsca przesuwane są o jedno/kilka miejsc w górę listy.
Konsekwencje niestawienia się na zawodach określa przepis powyżej,
• w przypadku niezgłoszenia się na zawody zespołu rozstawionego
w turnieju głównym, rozstawienie nie ulega zmianie. Konsekwencje
niestawienia się na zawodach określa przepis powyżej. Ostateczny
termin wycofania drużyny z turnieju bez konsekwencji określa data
zamieszczona w systemie beach.pzps.pl dla danego turnieju.
4.1.2. Turnieje jednogwiazdkowe
Wycofanie się zespołu z turnieju odbywającego się w ramach rozgrywek PZPS:
• zespół może wycofać się z turnieju do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnieju bez żadnych konsekwencji.
Wycofanie musi nastąpić w takiej samej formie jak zgłoszenie
do turnieju tj. musi zostać dokonane w programie do rejestracji.
W przypadku niepotwierdzenia udziału w turnieju podczas Preli-

minary Inquiry (tzw. nie pojawienie się, ang. „no show”) zespół
ponosi następujące konsekwencje:
• po raz pierwszy w sezonie – bez konsekwencji,
• po raz drugi w sezonie – odjęcie obydwu zawodnikom (zawodniczkom) punktów rankingowych w wysokości 50% punktów przysługujących za pierwsze miejsce w danym turnieju,
• po raz trzeci i kolejny w sezonie – odjęcie obydwu zawodnikom
(zawodniczkom) punktów rankingowych w wysokości 100% punktów przysługujących za pierwsze miejsce w danym turnieju oraz
zakaz startu obydwu zawodników (zawodniczek) w jakimkolwiek
zespole w następnym turnieju rozgrywanym w ramach rozgrywek
PZPS.
W przypadku nieprzystąpienia do zawodów zespół ponosi następujące konsekwencje:
• odjęcie obydwu zawodnikom (zawodniczkom) punktów rankingowych w wysokości 100% punktów przysługujących za pierwsze
miejsce w danym turnieju oraz zakaz startu obydwu zawodników
(zawodniczek) w jakimkolwiek zespole w następnym turnieju rozgrywanym w ramach rozgrywek PZPS,
• w przypadku niezgłoszenia się na zawody zespołu/zespołów do
eliminacji, a wcześniej rozstawionego, wszystkie zespoły zajmujące
kolejne miejsca przesuwane są o jedno/kilka miejsc w górę listy.
Konsekwencje niestawienia się na zawodach określa przepis powyżej,
• w przypadku niezgłoszenia się na zawody zespołu rozstawionego
w turnieju głównym, rozstawienie nie ulega zmianie. Konsekwencje niestawienia się na zawodach określa przepis powyżej,
• W przypadku kontuzji jednego z zawodników partner może się
zgłosić z nowym zawodnikiem zgodnie z zapisami punktu 2.4. Konieczność usunięcia pierwotnie zgłoszonej pary z systemu należy
zgłosić mailowo lub telefonicznie do biura PZPS (osyropiatko@
pzps.pl lub mgawlowski@pzps.pl) w takim czasie aby pozwoliło
to na zarejestrowanie nowej pary zgodnie z zapisami punktu 2.4
4.2. Działanie siły wyższej
Wszystkie przypadki niepotwierdzenia udziału w turnieju lub nieprzystąpienia do zawodów spowodowane działaniem „siły wyższej”
zostaną rozpatrzone przez Wydział Siatkówki Plażowej PZPS jeśli
zespół w ciągu 24 godzin od zakończenia turnieju prześle stosowne
dokumenty lub oświadczenie „dobrej woli” do biura PZPS.
Przypadki spowodowane działaniem „siły wyższej” to:
• kontuzja,
• choroba,
• wypadek w drodze na zawody,
• śmierć lub żałoba,
• konieczność wypełnienia obowiązków wobec osób trzecich lub
zawodowych związanych z pracą o charakterze służby publicznej.
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Etap
Turniej

Turnieje eliminacyjne trzy,
dwu i jednogwiazdkowe

nie zgłoszenie się do eliminacji
zespołu wcześniej rozstawionego

wszystkie zespoły zajmujące
kolejne miejsca przesuwane są
o jedno/kilka miejsc w górę listy

nie zgłoszenie się na zawody
zespołu rozstawionego w turnieju
głównym

rozstawienie nie ulega zmianie

nieuczestniczenie na ceremonii
dekoracji i wręczania nagród

w ceremonii uczestniczą obaj
członkowie zespołu. W ceremonii
dekoracji i wręczania nagród nie
może brać udziału rodzina, dzieci,
krewni i znajomi zawodników

Jeśli Wydział Siatkówki Plażowej PZPS uzna, że nieobecność zawodnika
(zawodniczki) lub drużyny nie posiadała znamion „siły wyższej” to sprawa
zostaje przekazana do rozpoznania przez Wydział Dyscypliny PZPS.
4.3. Niezarejestrowane turnieje
Każdy turniej niezarejestrowany w Polskim Związku Piłki Siatkowej
lub Wojewódzkim Związku Piłki Siatkowej traktowany jest jako turniej „DZIKI”. Zawodnicy posiadający licencję PZPS lub WZPS zawodnika siatkówki plażowej oraz sędziowie PZPS i WZPS nie mają prawa
uczestniczenia w takich turniejach.
4.4. Kary finansowe
Komisarz obecny na zawodach PZPS, a w przypadku nieobecności
komisarza sędzia główny zawodów jest uprawniony do nakładania
kar finansowych na zawodników (zawodniczki) biorących (biorące)
udział w zawodach w następujących przypadkach:
W przypadku powtórzenia się podczas danego turnieju wykroczeLP

nia ujętego w tabeli, w każdym kolejnym przypadku nakładana kara
wzrasta o 100 % w stosunku do poprzednio nałożonej kary.
Kary finansowe są niezależne (lub/i dodatkowo) od kar wynikających z innych punktów regulaminu lub/i Przepisów Gry w Siatkówkę
Plażową.
4.5. Kary nakładane na zawodników, sędziów oraz działaczy:
• wszystkie sprawy sporne wynikające z nieprzestrzegania przepisów
lub nie ujęte w Handbooku siatkówki plażowej PZPS, rozstrzyga
Wydział Siatkówki Plażowej,
• w przypadku konieczności ukarania: zawodnika, sędziego lub
działacza, itp. za uchybienia regulaminowe na zawodach siatkówki plażowej – Wydział Siatkówki Plażowej wnioskuje do Wydziału
Dyscypliny PZPS o nałożenie stosownych kar na te osoby,
• instancją odwoławczą od nałożonych kar – jest Sąd Odwoławczy
PZPS.
4.6. Kary wobec zawodników ukaranych podczas meczu
dyskwalifikacją:
W przypadku dyskwalifikacji zawodnika (zawodniczki) w czasie
meczu, decyzję o dalszej grze zawodnika (zawodniczki) w turnieju
podejmuje sędzia główny turnieju.
W przypadku ukarania zawodnika (zawodniczki) dwukrotnie w sezonie dyskwalifikacją, zawodnik (zawodniczka) zostanie automatycznie pozbawiony (pozbawiona) licencji PZPS zawodnika (zawodniczki)
siatkówki plażowej w danym sezonie, a dalsze decyzje odnośnie jego
(jej) gry w turniejach siatkówki plażowej w sezonach następnych rozpatruje Wydział Siatkówki Plażowej i kieruje odpowiedni wniosek do
Wydziału Dyscypliny PZPS.

Rodzaj wykroczenia

Wysokość kary (w złotych na zawodnika)

9

Nieregulaminowe spodenki („za długie” lub/i „workowate” spodenki) w całym
turnieju za każdy mecz, w którym zawodnik wziął udział
Celowe wyrzucenie lub wykopanie piłki poza pole gry
Niepodpisanie protokołu po meczu przez kapitana
Zniszczenie sprzętu lub/i wyposażenia boiska
Nieprzystąpienie do gry w turnieju głównym,
niepotwierdzenie udziału w terminie określonym w niniejszym Handbooku
Odrzucenie protestu z powodu braku podstaw do rozpatrzenia protestu
Niesportowe zachowanie wobec zespołu przeciwnego, organizatorów,
publiczności, sędziów oraz innych osób zaangażowanych w organizację turnieju
Niewłaściwe zachowanie podczas turnieju mające negatywny wpływ na wizerunek siatkówki plażowej to jest brak obowiązkowych strojów (w tym brak
oficjalnej koszulki turniejowej oraz jednolitych spodenek), podczas oficjalnych
ceremonii turnieju
Niestawienie się na ceremonii oficjalnego otwarcia i zamknięcia turnieju

10

Spóźnienie się na odprawę Finałów Mistrzostw Polski do 15 minut

100 PLN dla każdego spóźnionego zawodnika

11

Spóźnienie się na odprawę Finałów Mistrzostw Polski powyżej 15 minut

300 PLN dla każdego spóźnionego zawodnika

12

Brak oficjalnego sprzętu meczowego dostarczonego przez organizatora podczas
oficjalnego otwarcia turnieju

200 PLN dla każdego zawodnika turnieju

1
2
3
4
5
6
7

8

www.beach.pzps.pl

50 zł
100 zł
100 zł
100 zł + pokrycie kosztów naprawy
100 zł dla każdego zawodnika
100 zł
200 zł

500 zł
100 zł dla każdego zawodnika
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źródło: SĘDZIOWIE SIATKÓWKI PLAŻOWEJ - PZPS

W przypadku naruszenia zasad zawartych w statucie PZPS, regulaminach i innych postanowieniach PZPS, stosuje się sankcje zgodne
z przepisami dyscyplinarnymi PZPS. Na wniosek Wydziału Siatkówki
Plażowej sankcje nakłada Wydział Dyscypliny PZPS.
4.7. Zasady składania protestów, odwołań i zażaleń
W trakcie meczu zawodnikowi (zawodniczce) przysługuje prawo
do protestu zgodnie z Przepisami Gry oraz Procedurą rozpatrzenia
protestu (szczegółowa procedura protestu zostanie zamieszczona na
stronie http://beach.pzps.pl w dziale do pobrania).
Procedura rozpatrzenia protestu jest inicjowana tylko i wyłącznie
przez kapitana zgłaszającego formalnie w wyraźny, jednoznaczny
sposób swoją chęć protestu w trakcie meczu przeciwko otrzymanemu wyjaśnieniu zastosowania lub interpretacji przepisów gry przez
sędziego/sędziów.
Protest może dotyczyć wyłącznie jednej lub kilku następujących
okoliczności:
• sędzia błędnie interpretuje lub błędnie stosuje Przepisy Gry lub nie
przyjmuje konsekwencji podjętych przez siebie decyzji,
• wystąpił błąd sekretarza (błąd rotacji lub błędny wynik),
• nastąpiła zmiana warunków gry w trakcie trwania meczu (pogoda,
światło itp.)
Protest musi być zgłoszony sędziemu I prowadzącemu zawody tylko i wyłącznie przez kapitana.
Protest rozpatruje sędzia główny zawodów. W wyjątkowych
przypadkach, podczas których sędzia główny nie może uczestniczyć
w procedurze rozpatrzenia protestu, dopuszczalne jest, aby uczestniczył w niej komisarz zawodów.
W trakcie przeprowadzania procedury protestu
Zawodnicy:
• powinni udać się do swoich stref odpoczynku (miejsca siedzenia
na boisku),
• mogą korzystać z boiska, lecz nie mogą opuszczać wolnej strefy,
• mogą używać piłek,
• mogą przebywać w obrębie swojej połowy boiska, lub całości boiska po uzyskaniu porozumienia z wszystkimi zawodnikami.
Sędzia główny lub komisarz zawodów:
• powinien najpierw porozmawiać z sędzią I w celu uzyskania ogólnej informacji czego dotyczy protest, następnie powinien porozmawiać z zawodnikami, aby poznać ich stanowisko w tej sprawie,
jeśli trzeba powinien zebrać inne dowody w tej sprawie od innych
osób, wszystkie rozmowy powinny odbywać się w pobliżu stolika
sekretarza zawodów oraz strefy odpoczynku odpowiedniej drużyny
i powinny by prowadzone jedynie z zainteresowanymi osobami, po
uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji sędzia główny i komisarz podejmują decyzję o zasadności lub odrzuceniu protestu.
O tej decyzji informują najpierw sędziego I, sekretarza zawodów
i zawodników.
W przypadku odrzucenia protestu komisarz musi zastosować postępowanie zgodnie z punktem Kary finansowe pozycja 6 tabeli niniejszego Handbooka.

Zawodnicy w przypadku innej interpretacji mają prawo nie zgodzić
się z decyzją sędziego głównego lub komisarza i wówczas mają prawo podjąć dalsze postępowanie zgodnie z zasadami podanymi poniżej i w procedurze rozpatrzenia protestu.
Zawodnicy, sędziowie i działacze mają prawo w sprawach regulaminowych składać: wnioski, odwołania i protesty – do Wydziału
Siatkówki Plażowej po wpłaceniu (gdy, jest taka potrzeba) kaucji
w wysokości 200 zł na konto PZPS w Millenium Bank nr 67 1160
2202 0000 0000 3524 0086.
W przypadku niezgadzania się z decyzją Wydziału Siatkówki Plażowej zawodnikowi, sędziemu i działaczowi przysługuje prawo złożenia
pisemnego odwołania, zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS.
Zasady rozpatrywania skarg zawodników przez PZPS określają odrębne regulaminy i przepisy PZPS.
4.8. Przepisy porządkowe dotyczące organizacji turnieju
4.8.1. Przerwanie turnieju
W szczególnych przypadkach system rozgrywania turnieju może
być zmieniony i ustalony przez sędziego głównego zawodów w porozumieniu z komisarzem PZPS.
W przypadku konieczności przerwania turnieju postępuje się następująco:
• sporządza się klasyfikację końcową turnieju na podstawie wyników
meczów zakończonych do momentu przerwania turnieju,
• zespołom (każdemu zawodnikowi), których miejsc w klasyfikacji końcowej turnieju nie da się ustalić, przyznaje się równą ilość
punktów rankingowych będącą średnią arytmetyczną punktów
rankingowych przewidzianych dla tych miejsc,
• zawodnikom (zawodniczkom) wypłaca się nagrody pieniężne wyliczone wg. zasady podanej w przepisie poprzedzającym, za wyjątkiem turnieju jednogwiazdkowego, gdzie o podziale nagród
rzeczowych i finansowych decyduje organizator.
4.9. Kontrola medyczna i antydopingowa
PZPS ma prawo do przeprowadzenia kontroli medycznej i antydopingowej na zawodach siatkówki plażowej PZPS zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS dotyczącymi zasad przeprowadzania takich
kontroli.
Kontrole medyczne i antydopingowe na zawodach siatkówki plażowej mogą być przeprowadzone przez wszystkie uprawione do tego
organizacje i instytucje w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

www.beach.pzps.pl
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5.1. Ceremoniał przed rozpoczęciem meczu i po zakończeniu meczu (match protocol)
- 10 min

Koniec poprzedniego meczu. Sędziowie wypełniają pomeczowe obowiązki i opuszczają pole gry.

- 8 min

Zapowiedź nowego meczu. Nowe zespoły i kolejna komisja sędziowska wchodzą na pole gry. Zawodnicy muszą mieć na sobie oficjalne stroje
sportowe. Zawodnicy mogą się rozgrzewać w polu gry. Sędziowie sprawdzają wyposażenie boiska, warunki gry, strefy dla zawodników oraz
protokół z meczu.

- 7 min

Losowanie (UWAGA! Losowanie nie może się odbyć, jeśli nie ma przygotowanego protokołu). Losowanie odbywa się w strefie między słupkiem
a stolikiem sekretarza. Kapitanowie podpisują protokół i zaznaczają w nim „gwiazdką” zawodnika, który w ich zespole będzie zagrywał jako
pierwszy.

- 6 min

Rozpoczęcie oficjalnej rozgrzewki na siatce. Sędzia pierwszy daje sygnał gwizdkiem, jednocześnie sygnalizując ile minut będzie trwała rozgrzewka
bądź ile minut pozostało do jej zakończenia (jeżeli, losowanie z różnych powodów nie odbyło się 7 minut przed rozpoczęciem meczu).

- 1 min

Zakończenie oficjalnej rozgrzewki. Zawodnicy opuszczają boisko i siadają na krzesełkach w strefach dla zawodników. Sędziowie udają się na
swoje stanowiska. Sędzia pierwszy na podeście, zaś sędzia drugi przed stolikiem sekretarza. Sędziowie liniowi oraz obsługa boiska również
zajmują swoje miejsca w polu gry. Po zajęciu miejsc przez sędziów, spiker dokonuje prezentacji sędziów, a następnie indywidualnej prezentacji
zawodników. W przypadku braku przedstawienia sędziów i zawodników na sygnał sędziego pierwszego zawodnicy ustawiają się za liniami
końcowymi po tej stronie boiska, po której zajęli krzesełka (rysunek 2). Na kolejny sygnał sędziego pierwszego zawodnicy podbiegają do siatki,
witają się z przeciwnikami i zajmują miejsca na stronie boiska, na której będą rozpoczynać grę (rysunek 3).

0 min
Koniec meczu

Rozpoczęcie meczu.
Sędzia pierwszy schodzi z podestu i staje za linia boczną w pobliżu swojego stanowiska. Sędzia drugi dołącza do sędziego pierwszego. Zawodnicy
dziękują przeciwnikom za grę, podchodzą do sędziów i dziękują sędziom. Cała obsada sędziowska przechodzi wzdłuż siatki do stolika sekretarza.
Kapitanowie podpisują protokół, po czym zawodnicy szybko zabierają swoje rzeczy i opuszczają pole gry. Sędziowie sprawdzają i podpisują
protokół, a następnie wyprowadzają zespoły, jeżeli zespoły nie opuściły jeszcze pola gry.

W przypadku transmisji meczu ceremoniał może być przystosowany do potrzeb związanych z wymaganiami telewizji, odnośnie produkcji programu.
Nie ma potrzeby, aby sędziowie opóźniali opuszczenie pola gry, oczekując na zakończenie protokołu z meczu. Może to być zrobione poza polem gry.
W uzasadnionych przypadkach (opóźnienia) losowanie może być przeprowadzone poza polem gry.
RYSUNEK 2. CEREMONIAŁ PRZED ROZPOCZĘCIEM MECZU.

B4

RYSUNEK 3. CEREMONIAŁ PRZED ROZPOCZĘCIEM MECZU.
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5.2. Ceremonia dekoracji i wręczenia nagród
Zespoły, które zajmują pierwsze trzy miejsca w turnieju mają obowiązek uczestniczenia w ceremonii dekoracji i wręczania nagród.
Ceremonia dekoracji i wręczania nagród odbywa się w wydzielonej
strefie pola gry, po zakończeniu meczu finałowego o 1-sze miejsce.
Lista wszystkich wręczanych nagród powinna być przedstawiona
Komisarzowi Zawodów lub Sędziemu Głównemu w turnieju jednogwiazdkowym celem ewentualnego usunięcia z listy nagród pozycji
niezgodnych z wizerunkiem imprezy sportowej np: alkohol, papierosy,
inne.
W ceremonii dekoracji i wręczania nagród biorą udział nagradzani
(nagradzane) zawodnicy (zawodniczki), osoby dokonujące dekoracji
(VIP-y), przedstawiciele organizatora, sponsorzy i sędziowie.
W ceremonii dekoracji i wręczania nagród nie może brać udziału
rodzina, dzieci, krewni i znajomi zawodników.
W czasie ceremonii dekoracji i wręczania nagród akredytowani dziennikarze, fotografowie i fotoreporterzy muszą znajdować się
w wyznaczonej strefie, której lokalizacja umożliwia przeprowadzanie
relacji oraz robienie zdjęć.
Ceremonia dekoracji i wręczania nagród składa się z pięciu części:
• wręczenie medali i pucharów,
• wręczenie nagród rzeczowych (prezentacja sponsorów),
• wręczenie statuetki MVP,
• oficjalne zamknięcie turnieju (zawodów),
• część nieoficjalna.
5.3. Wręczenie medali i pucharów, nagród rzeczowych, statuetki MVP oraz prezentacja sponsorów
• Sędziowie wprowadzają zespoły do ceremonii na wydzieloną część
pola gry. Sędziowie prowadzeni przez sędziego głównego stają
prostopadle do podium w pobliżu podestu przewidzianego dla zespołu, który zajął 2-gie miejsce. Zespoły ustawiają się za podium,
• zespoły zapowiadane przez spikera wchodzą na podium w następującej kolejności: jako pierwszy zespół, który zajął trzecie miejsce,
następnie zespół zajmujący drugie miejsce i na końcu zespół, który
zajął miejsce pierwsze. Spiker zapowiada każdy zespół, podając
jego nazwę oraz imiona i nazwiska zawodników (zawodniczek),
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• zespół zajmujący trzecie miejsce wchodzi na podium. Spiker przedstawia osobę (osoby) wręczające medale i puchary. Następuje wręczenie medali i pucharów,
• spiker zapowiada pierwszego sponsora. Wchodzą przedstawiciele
sponsora. Następuje wręczenie nagród rzeczowych, zdjęcia i odejście sponsorów,
• następnie spiker zapowiada zespół, który zajął drugie miejsce oraz
wręczających medale i puchary. Wręczenie medali i pucharów,
• spiker zapowiada sponsora, który wręcza nagrody rzeczowe dla
zawodników (zawodniczek) zajmujących drugie miejsce,
• spiker zapowiada zespół, który zajął pierwsze miejsce oraz osobę
(osoby) wręczające medale i puchary. Następuje wręczenie medali
i pucharów,
• spiker zapowiada sponsora głównego, który wręcza nagrody rzeczowe za pierwsze miejsce,
• po ceremonii dekoracji wręczana jest nagroda MVP. W przypadku,
kiedy nagradzany zawodnik (zawodniczka) nie jest zawodnikiem
(zawodniczką) jednego z trzech pierwszych zespołów, ma on (ona)
obowiązek uczestniczyć w ceremonii dekoracji i wręczania nagród,
• krótka chwila dla fotoreporterów. Zdjęcia zawodników na podium
oraz osób wręczających medale i puchary,
• do podium podchodzą (dołączają) pozostali sponsorzy lub ich
przedstawiciele, przedstawiciele organizatora i sędziowie,
• pojawiają się w strefie dekoracji w kolejności zgodnej z hierarchią,
od patronów medialnych i sponsorów „pomocniczych”, przez
sponsorów strategicznych do sponsora głównego,
• zarówno dekoracji, jak i prezentacji sponsorów powinna towarzyszyć odpowiednia oprawa muzyczna,
• zamknięcie turnieju (zawodów),
• przedstawiciele organizatora (promotora) lub gość specjalny wygłasza krótkie przemówienie i ogłasza zamknięcie zawodów,
• część nieoficjalna,
• udostępnienie kibicom terenu ceremonii (pola gry). Zdjęcia z zawodnikami, ich rodzinami, zbieranie autografów. Wywiady telewizyjne, radiowe i prasowe.

źródło : PLAŻA OPEN - Kamil Pastusiak/KamPas Sport
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6.1. Warunki gry i wyposażenie
Piłka
Zawody siatkówki plażowej PZPS muszą być rozgrywane piłkami
Mikasa VLS 300 (67 cm +/-1 cm). Organizator ma obowiązek przygotować nowe piłki do siatkówki plażowej - Mikasa VLS300 w ilości
minimum odpowiadającej ilości boisk opisanej w tabeli 1.8.
Pole gry
Pole gry składa się z boiska do gry i wolnej strefy.
Wymiary
Boisko do gry jest prostokątem o wymiarach 16 x 8 m, otoczonym
wolną strefą o szerokości przynajmniej 3 m, z przestrzenią wolną od
jakichkolwiek konstrukcji (zadaszenia) do wysokości przynajmniej 7 m
od podłoża (rysunek 4).
Powierzchnia pola gry
Pole gry musi być umieszczone na możliwie jak najbardziej równym, płaskim oraz jednolitym terenie piaszczystym, wolnym od kamieni, muszelek i innych przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub kontuzję zawodników.
Na zawodach siatkówki plażowej PZPS warstwa sypkiego nieubitego piasku musi mieć co najmniej 30-40 cm głębokości.
Hale / Obiekty zadaszone
Dopuszcza się rozgrywanie zawodów na obiektach zadaszonych
(halach), spełniających warunki opisane w punkcie 6.1.
WYMAGANIA FIVB DOTYCZĄCE PIACHU NA OFICJALNYCH
ZAWODACH:
• grubość piachu powinna wynosić minimum 40 cm,
• podczas zawodów piach powinien być przesiany do odpowiedniego rozmiaru ziaren, bez jakichkolwiek kamieni i niebezpiecznych
zanieczyszczeń. Nie może być również zbyt sypki aby nie powodoRODZAJ PIACHU /
WARSTWA

ŚREDNICA
CZĄSTECZKI

% POZOSTAJĄCY
NA SITACH
PRZESIEWOWYCH

DROBNY ŻWIR /
BARDZO GRUBY PIACH

1.00 – 2.00 MM

0% – 6%

GRUBY PIACH

0.5 – 1.00 MM

MIN. 80%

ŚREDNI PIACH

0.25 – 0.5 MM

MAX. 92%

PIACH SYPKI

0.15 – 0.25 MM

7% – 18%

PIACH OCZYSZCZONY,
BARDZO SYPKI

0.05 – 0.15 MM

NIE WIĘCEJ NIŻ 2.0%

GLINA, MUŁ

PONIŻEJ 0.05 MM

NIE WIĘCEJ NIŻ 0.15%

wał pylenia i nie przyklejał się do skóry.
Powierzchnia pola gry nie może stwarzać żadnego niebezpieczeństwa spowodowania kontuzji zawodników.
Na zawodach siatkówki plażowej PZPS piasek powinien być przesiany do odpowiedniej wielkości. Piasek nie może być gruboziarnisty
oraz nie może zawierać kamieni i innych niebezpiecznych cząsteczek.
Piasek nie może być również zbyt drobny i miałki, aby nie przyklejał
się do skóry zawodników. Piasek nie może się kurzyć.
Linie boiska
• Boisko jest wyznaczone przez dwie linie boczne i dwie linie końcowe. Zarówno linie boczne, jak i linie końcowe należą do boiska,
• nie ma linii środkowej,
• wszystkie linie mają 5 cm szerokości,
• kolor linii musi zdecydowanie kontrastować z kolorem piasku,
• linie boiska powinny być wykonane z taśmy o dużej trwałości, zaś
wszystkie elementy mocujące powinny być wykonane z miękkiego
i elastycznego materiału.
Stefa zagrywki
Strefa zagrywki jest to część pola gry za boiskiem, ograniczona linią
końcową oraz przedłużeniami dwóch linii bocznych. Długość strefy
zagrywki ograniczona jest wielkością wolnej strefy.
Warunki pogodowe
Warunki pogodowe nie mogą stwarzać zagrożenia odniesienia
kontuzji przez zawodników.

źródło: FIVB, GETTY IMAGES
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RYSUNEK 4. WIDOK BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WRAZ Z BEZPOŚREDNIM OTOCZENIEM
Długość strefy
piasku 26 - 28
metrów

Długość boiska
16 metrów

Szerokość strefy piasku
18 - 20 metrów

5 - 6 metrów
odległość od taśmy
do końca strefy piasku

POLE GRY
Szerokość
boiska
8 metrów

Trawa

Odległość słupka
od taśmy
0,7 - 1 metr

WOLNA STREFA PIASKU

Belka drewniana tzw. “kantówka”
o szerokości 10 cm
z zaokrąglonymi
górnymi krawędziami

Taśma wyznaczająca
pole gry
5 - 6 metrów
odległość od taśmy do
końca strefy piasku

Tuleja do słupka

Siatka i słupki
Siatka
Siatka o długości 8,5 m i szerokości 1 m (+/- 3 cm) po naciągnięciu

siatkę o długości 8,0 m zaś oczka siatki są mniejsze. Dopuszcza się

jest zawieszona nad osią centralną boiska. Siatka posiada kwadrato-

umieszczanie reklam między siatką a słupkami pod warunkiem, że

we oczka o boku 10 cm. Na całej długości zarówno górna jak i dolna

reklamy nie będą ograniczać widoczności zawodnikom i sędziom. Re-

krawędź siatki obszyte są z dwóch stron taśmą o szerokości 7-10 cm.

klamy na ww. elementach wyposażenia muszą być wykonane zgodnie

Taśmy powinny być wykonane z nieprzemakalnego materiału. Zaleca

z odpowiednimi przepisami FIVB.

się, aby taśmy były w kolorze ciemnoniebieskim lub jaskrawym. Na

Taśmy boczne

końcach górnej taśmy znajdują się otwory, przez które przewleka się

Dwie kolorowe taśmy o szerokości 5-8 cm (o takiej samej szerokości,

linki mocujące górną taśmę do słupków w celu naciągnięcia górnej

co linie boiska) i długości 1 m przymocowane są pionowo do siatki nad

krawędzi siatki. Wewnątrz górnej taśmy znajduje się elastyczna linka,

liniami bocznymi boiska. Taśmy boczne są traktowane jako część siatki.

zaś wewnątrz dolnej taśmy zwykła linka. Linki służą do przymocowa-

Dozwolone jest umieszczanie reklam na taśmach bocznych.

nia siatki do słupków tak, aby zarówno górna jak i dolna część siatki

Antenki

były naciągnięte. Dozwolone jest umieszczanie reklam na taśmach:

Antenką nazywamy elastyczny pręt o długości 1,8 m i średnicy 10

górnej i dolnej. Na zawodach siatkówki plażowej PZPS dopuszcza się

mm. Antenka wykonana jest z włókna szklanego lub materiału o po-
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dobnych właściwościach. Dwie antenki, po jednej z każdej strony przymocowane są do zewnętrznych krawędzi taśm bocznych, po przeciwnych stronach siatki

6.2. Budowa boiska
Przykład budowy boiska do siatkówki plażowej, spełniającego
wszelkie kryteria bezpieczeństwa korzystających oraz zgodnego z ofi-

Górna część antenki, wystająca ponad siatkę, o długości 80 cm, po-

cjalnymi przepisami gry w siatkówkę plażową: Przykładowy projekt

malowana jest w 10-cio cm pasy. Pasy powinny być w kolorach kontra-

zawiera opis niezbędnych etapów budowy i wyposażenia boiska. Nie

stujących ze sobą. Zaleca się kolory: biały i czerwony. Antenki są trak-

jest on również specyfikacją techniczną wykonania boiska, lecz przy-

towane jako część siatki i ograniczają po bokach przestrzeń przejścia.

kładem, który w dostępny sposób pozwoli na wykonanie tej inwestycji.

Wysokość siatki

Proces budowy boiska:

Wysokość siatki wynosi 2,43 m dla mężczyzn i 2,24 m dla kobiet.
W rozgrywkach młodszych zawodników wysokość siatki może być
obniżona, decyzję podejmuje Wydział Siatkówki Plażowej dla poszczególnych kategorii wiekowych.

• budowę boiska do siatkówki plażowej rozpoczynamy od wyznaczenia w miarę płaskiego terenu o odpowiedniej powierzchni,
• przy pomocy koparko-ładowarki wykopujemy prostokątną nieckę
o długości 26-28 m, szerokości 18-20 m i głębokości 30 cm,

Grupy wiekowe chłopcy i dziewczęta w rozgrywkach mini siatkówki
plażowej dopuszcza się następujące wysokości siatki:

• po oczyszczeniu niecki z wszelkich nieczystości (korzenie, kamienie, itp.) układamy na dnie geowłókninę filtracyjną (zapobiega ona

11 lat i młodsi		

2.10 m - 2.10 m

mieszaniu się dwóch różnych warstw gruntów oraz wyrastaniu nie-

13 lat i młodsi		

2.24 m - 2.15 m

pożądanej roślinności),

W rozgrywkach młodzieżowych wysokość siatki wynosi:

• w przypadku posiadania tulei stalowych bez wsporników na tym

15 lat i młodsi - młodzik

2.35 m - 2.15 m

etapie prac osadzamy je w odpowiednim podłożu betonowym

17 lat i młodsi - kadet

2.43 m - 2.24 m

uwzględniając odległość od końca strefy piasku i taśmy wyznacza-

19 lat i młodsi - junior

2.43 m - 2.24 m

jącej boisko,

Ostateczna wysokość siatki na rozgrywkach młodzieżowych jest
ustalana przez Wydział Siatkówki Plażowej.

• nieckę otaczamy drewnianymi belkami (tzw. „kantówkami”, które
wcześniej zabezpieczamy impregnatem do drewna) o szerokości

Wysokość siatki mierzona jest na środku boiska za pomocą przy-

10cm, które umieszczamy tuż nad krawędzią niecki na drewnia-

miaru sztywnego. Wysokość na dwóch końcach siatki (nad liniami

nych kołkach palisadowych. Kołki rozmieszczamy w zależności

bocznymi) musi być dokładnie taka sama i nie może być większa niż 2

od długości posiadanych „kantówek” co 2 – 3 metry, pamiętając

cm ponad wysokość przepisową.

o prawidłowym wypoziomowaniu. Górne krawędzie belek lekko

Słupki

zaokrąglamy. W ten sposób zwiększamy głębokość niecki do 40cm

Słupki, na których zawieszona jest siatka, powinny być zaokrąglone

i ograniczamy w sposób bezpieczny i ekologiczny strefę piasku.

i gładkie, o wysokości 2,55m, a dodatkowo wysokość słupka powin-

UWAGA: na tym etapie nie zamykamy całkowicie obramowania, zo-

na być regulowalna. Słupki powinny być przytwierdzone do podłoża

stawiając 3-4 metrowy wjazd w celu dostarczenia piasku (rysunek 5).

w jednakowej odległości 0,7-1 m mierzonej od linii bocznej boiska do

• ziemię uzyskaną z niecki mieszamy z torfem ogrodowym i rozrzu-

osłony słupka. Zabronione jest mocowanie słupków za pomocą odcią-

camy na zewnątrz belki ograniczającej strefę piasku, utwardzamy

gów. Wszystkie elementy niebezpieczne oraz utrudniające przejście

i wysiewamy trawę,

koło słupka powinny być usunięte. Słupki powinny być zabezpieczone

• przygotowaną nieckę wypełniamy (wyłącznie!) piaskiem płukanym

osłonami.

o fakturze 0,1 mm wyrównując powierzchnię mechanicznie, a na-

Piłka

stępnie ręcznie. Ilość piasku płukanego o fakturze 0,1 (dostępny

Zawody siatkówki plażowej PZPS muszą być rozgrywane piłkami
Mikasa VLS 300 (67 cm +/-1 cm).

w większości kopalni piasku) niezbędnego do wypełnienia przygotowanej niecki wynosi ok. 150 ton.
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Trawa

Grunt stały

Belka drewniana – tzw. „kantówka”
o szerokości 10 cm, której górne
krawędzie zaokrąglamy i
zabezpieczamy impregnatem

Niecka o głębokości 40 cm
wypełniona piaskiem
płukanym o fakturze 0,1mm

Tuleje osadzone w podłożu. Stalowe
osadzamy na stałe, aluminiowe zgodnie
z instrukcją producenta

Geowłóknina filtracyjna ułożona
na dnie niecki

6.3. Wykaz niezbędnego sprzętu na boisko:
• Piłki Mikasa VLS 300 min. 2 szt. na boisko + 2 rezerwowe,
• słupki (komplet) na boisko + 1 komplet rezerwowych dla wszystkich boisk,
• osłony na słupki min. 2 szt. na boisko + 2 rezerwowe dla wszystkich boisk,
• siatka – 1 na boisko + 1 rezerwowa dla wszystkich boisk,
• antenki – 2 na boisko + 2 rezerwowe dla wszystkich boisk,
• linie z czterech stron wyznaczają boisko,
• podest sędziego – 1 szt. na boisko, odpowiednio zabezpieczony
miękkimi – min. 5 cm grubości osłonami, na których mogą być
umieszczone reklamy organizatora,
• reklamy wokół boiska – maksymalnie 30 (25) sztuk na boisko, wymiary reklamy 3,50 m x 1,00 m. (Związek rezerwuje sobie prawo
do miejsca reklamowego w pierwszym planie reklamowym na każdym boisku. Jest to pierwszy baner po lewej stronie za słupkiem
sędziego pierwszego licząc od środka boiska),
• tablica z wynikami min. 2 szt. na boisko: jedna na stoliku sekretarza spotkania i druga większa, widoczna dla publiczności,
• dodatkowo na terenie zawodów powinna być ustawiona przynajmniej jedna tablica z wynikami wszystkich spotkań, diagramem
rozgrywania zawodów i terminarzem zawodów,
• stolik sędziego sekretarza,
• 1 krzesło przy stoliku sekretarza lub 2 krzesła w przypadku meczów
rozgrywanych przy pełnej obsadzie sędziowskiej,
• parasole 4 sztuki – jedna przy stoliku sekretarza, po jednej na
każdej stronie boiska dla zawodników + jedna rezerwowa w razie
deszczu dla sędziego pierwszego,
• krzesła dla zawodników – 4 szt. na boisko, nie dopuszcza się stosowania leżaków w strefie odpoczynku dla zawodników. Organizatorzy w miarę możliwości powinni usytuować krzesła w strefie
odpoczynku zawodników na twardej powierzchni.
• tabliczki z numerami 1 i 2 do kontroli kolejności zagrywki – 1 komplet na boisko,
• przymiar o długości 2,5 m do mierzenia wysokości siatki – 1 na
dwa boiska,
• chorągiewki dla sędziów liniowych – 2 na każde boisko,
• ręczniki do wycierania piłek – personel boiska powinien posiadać
ręczniki, którymi w przypadku zabrudzenia lub zamoczenia należy wytrzeć piłkę i natychmiast podać do gry rezerwową lub drugą
z boiska. W przypadku, gdy pada deszcz piłki nie mogą leżeć na
piasku,
• grabie (lub drewniane równiarki) – na każde boisko po 2 sztuki.
W czasie każdej przerwy, personel boiska powinien wyrównać boisko.
6.4. Personel na boiska
• Młodzież do tablicy z wynikami na każde boisko przynajmniej 1
osoba + 2 osoby rezerwowe,
• podawacze piłek 2-4 na boisko (podczas meczów o trzecie i pierwsze miejsce obligatoryjnie po 4 podawaczy piłek na boisko),
• „wyrównywacze” piasku, osoby z grabkami dbające o właściwy
stan boiska (podczas meczów o trzecie i pierwsze miejsce obligato-

Ziemia częściowo uzyskana podczas
kopania niecki, uzupełniona torfem
ogrodowym

Dział techniczny
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ryjnie minimum 2 osoby na boisko),
• powinno się zapewnić większą ilość tych osób, gdyż zawody trwają
zwykle przez wiele godzin i osoby te przy wysokiej temperaturze
lub deszczu powinny się często zmieniać.
6.5. Pomieszczenia na terenie zawodów
• Szatnia dla zawodników (namiot). W przypadku turnieju dla kobiet i mężczyzn jednocześnie, pomieszczenia muszą być oddzielne.
W namiocie dla zawodników (zawodniczek) przez cały czas trwania
turnieju muszą znajdować się woda niegazowana, napoje, owoce,
lekkie przekąski, a w przypadku złych warunków atmosferycznych
gorące napoje,
• namiot (pomieszczenie) dla sędziów i komisarza z dostępem do
źródła zasilania, drukarką oraz DOSTĘPEM DO INTERNETU, powinien znajdować się optymalnie w centralnym punkcie miejsca
rozgrywania zawodów, tak aby umożliwić widoczność na możliwie
największą liczbę boisk. W namiocie dla sędziów i komisarza przez
cały czas trwania turnieju muszą znajdować się woda niegazowana, napoje, owoce, lekkie przekąski, a w przypadku złych warunków atmosferycznych gorące napoje,
• miejsce dla dziennikarzy. Wskazane jest przygotowanie miejsca dla
dziennikarzy z możliwością bezpośredniej transmisji danych,
• miejsce (namiot) dla lekarza z niezbędnym sprzętem medycznym
i łóżkiem do masażu.
WSZYSTKIE WYŻEJ WYMIENIONE POMIESZCZENIA MUSZĄ
BYĆ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONE PRZED KRADZIEŻĄ.
• toalety przenośne przynajmniej 2 na terenie zawodów jedna dla
kobiet druga dla mężczyzn,
• miejsce – podest dla spikera zawodów – umieszczony w miejscu
umożliwiającym obserwację obu boisk,
• namiot + „ogródek” z napojami itp. dla VIP.
WSZYSTKIE STREFY ORAZ POMIESZCZENIA MUSZĄ BYĆ
BARDZO DOKŁADNIE OZNACZONE, ZAŚ DOSTĘP DO NICH
MOGĄ MIEĆ TYLKO OSOBY UPRAWNIONE.
KAŻDY Z ORGANIZATORÓW TURNIEJU / -ÓW MA OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA PZPS PISEMNIE NA 30 DNI PRZED
ROZPOCZĘCIEM CZY TURNIEJ ORGANIZOWANY JEST JAKO
IMPREZA MASOWA.
W PRZYPADKU ORGANIZACJI IMPREZY MASOWEJ ORGANIZATORZY MAJĄ OBOWIĄZEK POSTĘPOWANIA ZGODNIE
Z USTAWĄ Z DNIA 20 MARCA 2009 R. „O BEZPIECZEŃSTWIE
IMPREZ MASOWYCH” WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.
6.6. Oświetlenie
W zawodach transmitowanych przez telewizję i rozgrywanych po
zmierzchu natężenie oświetlenia pola gry, mierzone na wysokości 1 m
od podłoża pola gry, musi wynosić od 1000 do 1500 luksów.
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7.1. Układ wokół boiska na terenie zawodów

zawodów, zaleca się identyfikatory z wyraźnie oznaczoną funkcją.

7.1.1. Wytyczne dotyczące reklam występujących w trakcie

Na identyfikatorach dopuszcza się umieszczenie reklamy na po-

zawodów:

dobnych warunkach jak na tablicy z wynikiem meczu,

• Organizator turnieju jako promotor jest zobowiązany do produkcji
wszystkich materiałów reklamowych i sprzętu na boisko,

• reklama może być umieszczona w oznaczonym i wskazanym
wszystkim zawodnikom miejscu do udzielania wywiadów, a także

• wszystkie reklamy muszą być wykonane z materiałów bezpiecznych

w pokoju konferencyjnym służącym np.: do konferencji prasowych,

dla zawodników i publiczności oraz odpornych na warunki atmos-

• dopuszcza się umieszczenie reklamy sponsora na tablicach informacyjnych i tablicach z wynikami poszczególnych spotkań.

feryczne,
• reklamy muszą być ustawione wokół boiska głównego. Wokół boisk bocznych rozstawienie reklam nie jest obowiązkowe, ale należy
oddzielić boisko od publiczności,

7.1.2. Wytyczne dotyczące tablicy z wynikiem meczu.
Tablica z wynikiem meczu powinna zawierać:
• nazwę i rodzaj turnieju,

• reklamy muszą być ustawione min 5 m od linii boiska,
• dopuszcza się reklamy obrotowe na zawodach siatkówki plażowej,
• drugi plan reklamowy jest na ogół przymocowany do trybun i jest
ustawiony wyżej tak aby był widoczny dla telewidzów i publiczności zgromadzonej na trybunach,

• ewentualnie logo zawodów, ok. 20 % powierzchni,
• wynik spotkania,
• logo organizatorów zawodów: promotora i PZPS,
• mogą być nazwy zespołów lub nazwiska zawodników, uczestniczących w danym meczu,

• trzeci plan reklamowy jest ustawiony na trybunach,
• organizator ma pełne prawo do umieszczenia wszystkich rodzajów
reklam wokół boiska głównego zachowując właściwe odległości od
linii bocznych boiska i ustawiając niezbędny sprzęt sportowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• flagi należy ustawić na trzecim planie reklamowym w górnej części
trybun (zaleca się następujące wymiary flag – 2 m x 1,40 m),
• w przypadku zawodów z udziałem zawodników zagranicznych zaleca się umieszczenie flag narodowych tych krajów,
• dopuszcza się ustawienie balonów reklamowych – najwyżej 4 sztuki umieszczone na 4 rogach boiska (dotyczy jednego boiska) poza

• mogą być zaznaczone kolory koszulek obu drużyn dla lepszej identyfikacji zespołów przez publiczność.
7.1.3. Ustawienie boiska i materiałów reklamowych wraz
z zapleczem
Rysunek 6 (strona 48) przedstawia wzorcowe ustawienie boiska
wraz z optymalną ekspozycją sponsora widoczną zarówno dla kibiców jak i dla kamer telewizyjnych. Ekspozycja reklamowa zawiera trzy
plany reklamowe i miejsce dla publiczności z czterech stron boiska,
a także pełne zaplecze sanitarne i sportowe, umieszczone bezpośrednio przy boiskach.
7.2. Zawodnicy i zawodniczki – stroje i zespół w rozgryw-

strefą wolną,
• reklamy nie można umieszczać na podium dla zawodników. Do-

kach PZPS

puszcza się logo zawodów, ewentualnie logo sponsora głównego

Ubiór zawodników (zawodniczek) uczestniczących w rozgrywkach

lub organizatorów zawodów, ale o powierzchni nie większej niż

PZPS musi być zgodny z odpowiednimi przepisami gry w siatkówkę

20%,

plażową dotyczącymi m.in. numeracji, koloru, czystości i stroju tre-

• parasolki chroniące przed słońcem mogą mieć nadruk z logo sponsorów, ale muszą być umieszczone w miejscach, które nie utrud-

ningowego.
We wszystkich rozgrywkach mężczyzn, których dotyczy niniejszy

niają widoczności widzom zawodów tj. nad krzesłami w miejscu do

regulamin, strój sportowy zawodników składa się z:

wypoczynku dla zawodników, nad stolikiem sekretarza, a w szcze-

• krótkich spodenek, których długość od kolan do materiału musi być

gólnych przypadkach na stanowisku sędziego głównego,

większa niż 10 cm,

• w przypadku zamkniętych stref dla poszczególnych grup: dzienni-

• koszulka „na ramiączkach” bez rękawków (tank-top),

karzy, zawodników, zaproszonych gości i organizatorów na terenie

• ewentualnie akcesoriów i wyposażenia dodatkowego.
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FLAGI SPONSORÓW

TRYBUNA VIP
DJ/SPIKER

TECHNICZNY / NAGŁOŚNIENIE NAMIOT VIP

PRASA

ZAWODNICY

LEKARZ

PRYSZNICE

TOALETY

BIURO ZAWODÓW

SĘDZIOWIE

TOALETY

BALON
SPONSORA

KOMISARZE

FLAGI SPONSORÓW

BALON
SPONSORA

FLAGI SPONSORÓW

BALON
SPONSORA

BALON
SPONSORA

KARETKA

Boisko boczne

We wszystkich rozgrywkach kobiet, których dotyczy niniejszy regulamin, strój sportowy zawodniczek składa się z:
• majtek (briefs) i topu (krótka koszulka bez rękawków odsłaniająca
brzuch), lub
• jednoczęściowy kostium kąpielowy, lub
• spodenek (max. 3 cm powyżej kolana lub długość 26-28 cm od
bioder, około 26 cm powyżej kolan, lub spodni o długości około
90 cm) oraz koszulki z rękawkami, bez rękawków, lub z długimi
rękawami
• ewentualnie akcesoriów i wyposażenia dodatkowego.
Akcesoria i wyposażenie dodatkowe mogą stanowić:
• czapka, daszek lub inne nakrycie głowy, lub opaska na głowę,
• okulary przeciwsłoneczne,
• stabilizatory stawów kolanowych i łokciowych,
• frotka absorbująca pot na nadgarstek,
• jeden zegarek.
Zawodnicy (zawodniczki) tego samego zespołu muszą występować
w strojach tego samego koloru i kroju. Ze względu na transmisje telewizyjne zaleca się, aby koszulki (topy) nie były w kolorze białym.
We wszystkich rozgrywkach PZPS każdy zespół ma obowiązek posiadania co najmniej 2 kompletów strojów sportowych. Zespoły nieposiadające strojów sportowych nie będą dopuszczone do zawodów.
Sędzia pierwszy może dopuścić do gry zawodników w spodenkach,
których długość jest niezgodna z regulaminem. W przypadku potwier-
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RYSUNEK 7. PRZYKŁADY STROJÓW SPORTOWYCH, DO OBECNEGO ROZMIESZCZENIA LOGOTYPÓW.

2
LOGO
SPONSORA

300 cm2

NAZWISKO
ZAWODNIKA

MIEJSCE NA
REKLAMĘ

NAZWISKO
ZAWODNIKA

MIEJSCE NA
REKLAMĘ

MIEJSCE NA
REKLAMĘ

dzenia tego faktu przez sędziego głównego w protokole z meczu,
zespół jest karany odjęciem 10 punktów rankingowych za każdego

niu meczu),
• podczas oficjalnych ceremonii:
• otwarcia turnieju,

zawodnika występującego w „za długich spodenkach”.
W przypadku, gdy organizator (promotor) dostarcza koszulki (topy)

• zamknięcia turnieju oraz wręczania medali i nagród.

dla zawodników (zawodniczek), zawodnicy (zawodniczki) mają obo-

• podczas wszystkich wywiadów i wypowiedzi rejestrowanych przez

wiązek występowania w koszulkach (topach) dostarczonych przez

kamerę (TV lub video) udzielanych w trakcie trwania turnieju – bez

organizatora.

względu na miejsce nagrania.

7.3. Prawo organizatora turnieju do dostarczania koszulek

Zawodnikom (zawodniczkom) nie wolno zakładać koszulek (topów) w sposób powodujący zasłonięcie lub brak możliwości identyfi-

(topów)
Organizator (promotor) zawodów może dostarczyć koszulki (topy)

kacji reklam na koszulkach (topach), np. założenie koszulki na „lewą”

dla zawodników (zawodniczek). Dostarczone stroje muszą spełniać

stronę, tył na przód itd.

wszystkie wymagania zawarte w „Oficjalnych Przepisach Gry w Siat-

7.4. Reklamy sponsora na strojach sportowych

kówkę Plażową” oraz w niniejszym Handbooku odnośnie wyglądu

Każdy znak graficzny lub napis umieszczony na stroju sportowym,
za wyjątkiem numeru zawodnika, znaków graficznych producenta

koszulek (topów).
Zawodnicy (zawodniczki) muszą nosić koszulki (topy) dostarczone

strojów i znaków graficznych PZPS jest traktowany jak nadruk reklamowy (reklama).

przez organizatora turnieju w następujących sytuacjach:
• zawsze, kiedy znajdują się w polu gry (w czasie rozgrzewki, cere-

Nadruk reklamowy na koszulkach (topach) nie może zajmować

monii przed meczem, podczas meczu oraz ceremonii po zakończe-

powierzchni większej niż 300 cm² i może być drukowany z przodu
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źródło: PUCHAR POLSKI LEWIATAN BEACH BALL, PRZYSUCHA 2017 – Kamil Pastusiak/KamPas Sport

i z tyłu koszulki (topu).

wodnik (zawodniczka) może umieścić logo maksimum 2 sponsorów

Dodatkowe nadruki reklamowe mogą być umieszczone na:
• nakryciu głowy – (czapka, daszek lub opaska) nie ma ograniczeń
dotyczących miejsca i rozmiaru logo sponsora, jednocześnie dopuszcza się 20 cm² na logo producenta,
• opasce na ramię / nadgarstek – maksymalna szerokość opaski to
10 cm, na jednym ramieniu może znajdować się tylko jedna opa-

(po 72 cm² każdy) plus 20 cm² na logo producenta.
Zawodnik (zawodniczka) zobowiązany jest, na prośbę komisarza
zawodów, do dostarczenia wszystkich dodatkowych akcesoriów na
odprawę techniczną w celu ich akceptacji. Po odprawie technicznej
zawodnik (zawodniczka) nie może dołączyć akcesoriów z logo kolejnego sponsora.

ska,
• ciele jako tatuaż tymczasowy – na ramieniu tatuaż o maksymalnej

Zawodnikom (zawodniczkom) nie wolno posiadać w polu gry

szerokości 10 cm, na każdej innej części ciała tatuaż tymczasowy

akcesoriów (typu ręczniki, butelki z napojami, plecaki, torby itd.)

nie może przekroczyć 20 cm², na jednym ramieniu może znajdować

z nadrukami reklamowymi. Akcesoria te nie mogą zasłaniać paneli

się jeden tatuaż.

reklamowych. Wyjątkiem są akcesoria dodatkowe dostarczone przez

Na jednym ramieniu może znajdować się tylko jeden rodzaj nadruku
reklamowego, to jest albo opaska na ramię, albo tatuaż tymczasowy.
Maksymalnie można użyć trzech akcesoriów, tj. albo dwóch opasek

organizatora (promotora) turnieju.
7.5. Nazwa zespołu
• Zespół ma prawo do posiadania własnej nazwy,
• nazwa zespołu może być nazwą sponsora zespołu,

i tatuażu, albo dwóch tatuaży i opaski na ramię.
• stabilizatory stawów łokciowych i kolanowych wyłącznie w przy-

• nazwa zespołu nie może w żaden sposób naruszać powszechnie

padkach uzasadnionych medycznie (za zgodą komisarza zawodów

obowiązujących norm obyczajowych, urażać uczuć religijnych oraz

lub sędziego głównego),
• butach i/lub na skarpetkach – wyłącznie za zgodą komisarza lubsędziego głównego.
Zawodnik (zawodniczka) jest odpowiedzialny za swoje wyposaże-

dyskryminować kogokolwiek z powodów rasowych. Zabrania się
reklamowania adresem www stron o charakterze erotycznym i innych naruszających powszechnie obowiązujące normy obyczajowe,

nie dodatkowe (akcesoria). Nie ma ograniczeń dotyczących miejsca

• nazwy zespołu nie można zmieniać w trakcie trwania turnieju,

i wielkości logo sponsora na spodenkach / majtkach zawodników

• nazwę zespołu należy zgłosić sędziemu głównemu turnieju – naj-

(zawodniczek) i na nakryciu głowy. Na pozostałych akcesoriach za-

później w czasie odprawy technicznej.

źródło: Piotr Sumara,
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Strona http://beach.pzps.pl to elektroniczna platforma Polskiego Związku Piłki Siatkowej, która ma służyć organizatorom,
WZPSom, zawodnikom i zawodniczkom, sędziom oraz innym zainteresowanym siatkówką plażową podmiotom.
Zarejestrowani uczestnicy mają do dyspozycji za pośrednictwem strony internetowej:
• ogólnopolski kalendarz turniejów,
• możliwość rejestracji na turnieje eliminacyjne MP,
• wszelkie informacje dotyczące turniejów,
• ogólnopolską bazę boisk,
• dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zawodów, aktualną wersję Handbooka oraz inne ważne pliki do pobrania,

8
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• nominacje sędziowskie oraz system obsad na turnieje siatkówki plażowej w Polsce,
• zdjęcia z zawodów.
Strona internetowa http://beach.pzps.pl to również baza wyników oraz historia wszystkich zarejestrowanych turniejów od 2013 roku.
8.1. Rodzaje kont:
• zawodnik – dostęp do kalendarza PZPS, dostęp do plików oraz informacji o turniejach,
• organizator – dostęp do kalendarza PZPS, dostęp do plików oraz informacji o turniejach, możliwość rejestracji turnieju,
• sędzia – wprowadzenie niedyspozycyjności sędziowskich oraz nominacje na turnieje,
• WZPS – rejestracja kont zawodniczych, wprowadzanie zawodników na Półfinały Mistrzostw Polski,
• wolontariusz – rejestracja konta przed zawodami międzynarodowymi.
• trener - utworzenie konta pozwala na asystę trenera na zawodach młodzieżowych -więcej w dokumencie „Coaching w zawodach młodzieżowych
na dany sezon”
8.2. Rejestracja konta
Aby założyć konto w systemie należy wejść na stronę: Załóż konto oraz uzupełnić wszystkie niezbędne informacje. W polu typ użytkownika wybierz
swój typ użytkownika.
Po kliknięciu klawisza „Zarejestruj” na wskazane konto zostanie wysłany mail z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu na link z maila konto zostanie
aktywowane, ale nie będziesz jeszcze mógł się zalogować. Konto musi zostać zatwierdzone przez PZPS.
8.3. Rejestracja boiska
Aby dodać nowy obiekt do bazy, należy wybrać z MENU BAZA BOISK => DODAJ OBIEKT. Po uzupełnieniu wymaganych pól należy kliknąć klawisz
„ZAPISZ”.
System automatycznie wyszukuje lokalizację na mapie na podstawie wprowadzonego adresu. Należy sprawdzić prawidłowość lokalizacji i jeśli jest
błędna skorygować ją przesuwając znacznik na mapie.
Dokładne ustawienie lokalizacji obiektu ułatwi innym użytkownikom dotarcie do celu na podstawie współrzędnych GPS. Po skorygowniu lokalizacji
należy zapisać dane klikając klawisz „Zapisz”.
Nowy obiekt jest widoczny tylko dla użytkownika, który go tworzy i PZPS. Dopiero po akceptacji przez PZPS będzie on widoczny dla innych użytkowników. Do obiektu można dołączyć zdjęcia dokumentujące stan obiektu. Aby wejść na stronę galerii zdjęć należy kliknąć ikonkę

na liście

obiektów.
Aby dodać zdjęcie do galerii, należy kliknąć przycisk „Załaduj plik” i wybrać zdjęcia z dysku komputera.
Po załadowaniu plików na serwer w galerii zostaną wyświetlone zdjęcia. Klikając na ikonki pod zdjęciem, można zaakceptować zdjęcie, edytować
opis zdjęcia lub usunąć zdjęcie z serwera.
Użytkownik widzi wyłącznie zdjęcia dodane przez siebie oraz zdjęcia innych użytkowników zatwierdzone przez PZPS.
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8.4. Rejestracja turnieju w Ogólnopolskim Kalendarzu PZPS
Zarejestrowanie turnieju możliwe jest tylko i wyłącznie po zarejestrowaniu konta z prawami organizatora.
Przed dodaniem nowego turnieju, najpierw należy dodać obiekt, na którym będzie rozgrywany turniej do bazy obiektów. Aby dodać nowy obiekt,
należy wybrać pozycję „Dodaj obiekt” z menu. Obiekt będzie potrzebny do dołączenia do formularza turnieju.
Po dodaniu obiektu turniejowego, możesz zarejestrować Turniej. Aby dodać nowy turniej, należy kliknąć na opcje w menu : „Dodanie turnieju”

8
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i wypełnić wszystkie pola. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Po uzupełnieniu informacji kliknij „Zapisz”. Należy pamiętać o „podpięciu”
obiektu do turnieju.
Turniej zostanie zapisany w systemie jako niezaakceptowany z możliwością edycji przez użytkownika.
Jeżeli turniej zostanie zatwierdzony przez PZPS, użytkownik nie będzie miał możliwości edycji danych turnieju. Wszelkie zmiany mogą nanosić
jedynie pracownicy PZPS.

Przypisanie obiektu do turnieju - Do turnieju można podłączyć obiekt z boiskami z bazy obiektów.
Pozwala to na udostępnienie użytkownikom większej ilości informacji na temat lokalizacji turnieju:
lokalizacja geograficzna, zdjęcia obiektu, osoby kontaktowe.

Przypisania dokonujemy po kliknięciu na klawisz „Wybierz obiekt” i wybraniu z listy konkretnego obiektu.
Aby usunąć przypisanie obiektu do turnieju klikamy klawisz „X”.
Po operacjach przypisania i odłączenia obiektu należy wykonać zapisanie zmian.
8.5. Rejestracja zawodników Młodzieżowych Mistrzostw Polski
Aby zarejestrować zawodnika w systemie informatycznym http://beach.pzps.pl, należy zalogować się poprzez dane użytkownika WZPS, które
udostępniło biuro PZPS. Po uzyskaniu dostępu do programu, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją postępowania:
1. Wybierz z MENU z zakładki UŻYTKOWNICY odnośnik DODAJ UŻYTKOWNIKA
Aby zarejestrować konto zawodnicze, należy zalogować się na konto WZPS danymi, które otrzymaliście Państwo w wiadomości mailowej. Następnie z menu bocznego należy wybrać odnośnik DODAJ UŻYTKOWNIKA.

www.beach.pzps.pl
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2. Wypełnij wszystkie niezbędne informacje w formularzu danych (pola oznaczone czerwoną gwiazdką są wymagane)

3. Wybierz właściwy WZPS
Po wprowadzeniu właściwej daty urodzenia pojawi się okno WZPS. Należy wybrać
WZPS, z którego zawodnik otrzymał prawo do gry na etapie szczebla centralnego (tj.
półfinały MP).

4. Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy zaakceptować dane przyciskiem DODAJ UŻYTKOWNIKA

ZATWIERDŹ!
5. Po zarejestrowaniu zawodnika na wskazane w formularzu danych konto e-mail zostaną wysłane dane do logowania.

www.beach.pzps.pl
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- od zabawy do
Mistrzostw Świata
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9.1. Snow Volley - Krótka charakterystyka dyscypliny
• Snow volley powstał w 2009 roku w Austrii i szybko zyskał swoich
zwolenników. To dyscyplina bardzo podobna do siatkówki plażowej,
ale zasadniczą różnicą jest nawierzchnia.
• Zawodnicy rywalizują na śniegu i nie grają boso, lecz w obuwiu piłkarskim (korkach). Gra się do dwóch wygranych setów do 11, choć
dopuszcza się również format w którym należy wygrać trzy partie.
• Zmiana stron następuje po każdych 7 punktach w secie, bez udziału sędziego drugiego. Pole gry winno być obowiązkowo otoczone 2
metrową wolną strefą.
• Podłoże jest śliskie, siatkarze muszą znaleźć sposób na sprawne poruszanie się po boisku, które ma takie same wymiary jak to w plażówce. Pozostałe zasady są identyczne jak w siatkówce plażowej .
• Prekursorem polskich rozgrywek jest Michał Matyja, który na swoim
koncie na następujące sukcesy: Mistrz Europy 2016 i Mistrz Świata
2013/2014 w Siatkówce na Śniegu.
9.2. Snow Volley w roku 2015 - narodziny małej gwiazdy
W dniach 14-15 marca 2015 miał miejsce pierwszy w Polsce oficjalny
turniej siatkówki na śniegu. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę - SK
bank Snow Volley zachwycił kibiców przybyłych do ośrodka narciarskiego Czarny Groń w Rzykach obok Andrychowa.
Wśród kobiet pierwszymi zwyciężczyniami oficjalnego turnieju na
śniegu została para Filipczak / Budny, która 2:1 (12:15, 16:14, 11:6)
pokonała duet Urbańczyk / Wyrzykowska. Trzecie miejsce wywalczyły
Zając i Syc, wygrywając 2:0 (16:14, 15:11) z parą Sordyl / Czech. W rywalizacji mężczyzn najlepsi okazali się Siewiorek / Matusiak, pokonując
2:0 (15:10, 15:12) parę Stach / Korczyk. Na trzecim miejscu uplasowali
się Rogowski / Gramala, którzy w dwóch setach (16:14, 15:11) pokonali
parę Cukier / Czekała.
Dla wielu turniej taki wydawać się może żartem, jednak z siatków-

ki w Polsce nikt żartować by nie śmiał! Po sukcesach w halowej i plażowej odmianie tej dyscypliny, które sprawiły, że nasz kraj nazywany
jest w świecie volleylandem, postanowiono pójść o krok dalej. Czerpiąc
inspirację z Austrii, gdzie narodziła się koncepcja rozgrywania meczów
na śniegu, podjęto decyzję o rozpoczęciu promocji najmłodszej odmiany
siatkówki również u nas i w dniach 14-15 marca pierwszy turniej Snow
Volleya stał się faktem.
Fakt, że kibice w naszym kraju 14-15 marca 2015 r. oglądać mogli
zmagania siatkarek i siatkarzy na śniegu nie oznacza jednak, że Polacy
i w tej odmianie siatkówki nie mają na swym koncie sukcesów- mało kto
wie, że dwukrotnym mistrzem świata w siatkówce na śniegu jest Michał
Matyja, który w 2016 roku dodał kolejne trofeum do swojego dorobku
wygrywając CEV Snow Volleyball European Tour oraz zdobywając tytuł
King of the Snow.
Również polskie siatkarki mają swoje przedstawicielki w siatkówce na
śniegu - pary Filipczak / Budny, Urbańczyk / Wyrzykowska, które zmierzyły się w finałowym meczu polskich zawodów, kilka dni wcześniej grały
w Czechach, w turnieju oficjalnego cyklu Snow Volleyball World Tour.
Mecze na śniegu rozgrywane są według zasad siatkówki plażowej,
jednak przygotowania zawodników nieco się różnią. Odzież termiczna
i piłkarskie korki zwiększające przyczepność do niecodziennego podłoża
stanowiły podstawowe wyposażenie większości uczestników. Również
organizatorzy musieli stawić czoła nowościom: „-Do turnieju przygotowywaliśmy się od grudnia. Przygotowania były bardzo zbliżone do organizacji turnieju siatkówki plażowej, z tą różnicą, że musieliśmy przywieźć
ze stoku 150 ton śniegu.”
9.3. Snow Volley w roku 2016 – pogoda pokrzyżowała plany
organizatorom
Na Europejskim podwórku Snow Volleyball zagościł w 3 miejscach:
Špindlerův Mlýn w Czechach, Wagrain-Kleinarl w Austrii i Kronplatz -
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Plan de Corones we Włoszech. Pomimo wielkich starań organizatorów
nie udało się przeprowadzić zawodów z cyklu Snow Volley w Polsce
w roku 2016. Kilka tygodni przygotowań, patronaty, zaproszenia,
przygotowane koszulki, materiały promocyjne, nagrody, rozmowy z zawodnikami i podobnie jak na największych imprezach zimowych roku
2016 wygrała fatalna pogoda. Mimo usilnych starań Ośrodka Czarny
Groń oraz Miasta Andrychów nie udało się zgromadzić wystarczającej
ilości śniegu do przeprowadzenia turnieju. Śnieg znajdował się tylko
na trasie, bez możliwości transportu, ponieważ to wiązałoby się z zamknięciem stoku.

9.4. Snow volley w roku 2017 – dwa wspaniałe polskie turnieje
W roku 2017 Europejska Konfederacja siatkówki zafundowała miłośnikom zimowych sportów cykl turniejów - CEV Snow Volleyball European Tour. Zawody odbyły się w Erciyes w Turcji, Špindleruv Mlýn
w Czechach, Bursa Uludag Mountain w Turcji, Disentis w Szwajcarii,
Kranjska Gora w Słowenii, Malbun w Lichtensteinie oraz w Kronplatz Plan de Corones we Włoszech.
Zmagania jednak rozpoczęto w Iranie, skąd para Piotr Janiak i Michał Matyja przywiozła brązowe medale. To był pierwszy w historii turniej Snow Volleyball rozgrywany na innym kontynencie!
Po rocznej przerwie spowodowanej niesprzyjającymi warunki atmosferycznymi, na siatkarskiej mapie naszego kraju pojawiły się turnieje siatkówki na śniegu – Snow Volley. „Śniegówka” cieszy się coraz
większym uznaniem zawodników i kibiców nie tylko w Polsce ale także
Europie. W Polsce za organizację dwóch turniejów o Puchar Polski
w Snow Volley odpowiadała firma BDB Event z Cieszyna. Rangę imprezy podniósł fakt objęcia oficjalnego patronatu przez Polski Związek
Piłki Siatkowej oraz uznanie jej za zawody o Puchar Polski w siatkówce

na śniegu. Można zatem stwierdzić, że zawodnicy oraz zawodniczki
w Wiśle i Kotelnicy Białczańskiej rywalizowali o miano mistrzów Polski
w tej dyscyplinie sportu.
Warto zwróć również uwagę na ciekawe miejsca rozegrania zawodów. W mieście Adama Małysza areną zmagań był Plac Hoffa, jeden
z głównych punktów Wisły, położony w samym sercu miasta. Z kolei Kotelnica Białczańska to malownicza sceneria, która każdemu kto
w roli kibica bądź zawodnika wziął udział w turnieju, zapierała dech
w piersiach. Spotkania rozgrywane tuż przy jednym z najpopularniejszych stoków narciarskich w naszym kraju, otoczenie majestatycznych
Tatr stwarzało wrażenie potęgi, jaka drzemie w polskich górach. Snow
Volley po raz kolejny okazał się sukcesem organizacyjnym, o czym
świadczy z jednej strony stuprocentowa frekwencja (18 męskich oraz 9
damskich duetów) zapisanych na każdy turniej, z drugiej strony zadowolenie sponsorów, samorządów Wisły i Bukowiny Tatrzańskiej oraz
współorganizatorów Pucharu Polski w siatkówce na śniegu AD. 2017
daje nadzieje na organizację jeszcze lepszego cyklu za rok!
Turniej męski Snow Volley Wisła:
1 miejsce: Paweł Piwowarczyk/Karol Szczepanik
2 miejsce: Łukasz Kiniorski/Piotr Kołodziejczyk
3 miejsce: Mateusz Paszkowski/Maciej Lewicki
Turniej kobiet Snow Volley Wisła:
1 miejsce: Adrianna Gaś/Natalia Krzempek
2 miejsce: Dominika Bałdys/Joanna Gryma
3 miejsce: Ewa Świech/Kamila Wyrzykowska
Z kolei w Białce Tatrzańskiej wśród mężczyzn najlepsi
okazali się:
1 miejsce: Mateusz Paszkowski/Maciej Lewicki
2 miejsce: Maciej Kaszewiak/Bartłomiej Krzyżanowski
3 miejsce: Paweł Ciuła/Karol Szczepanik
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Podium w turnieju kobiet w Białce Tatrzańskiej wyglądało
następująco:
1 miejsce: Marlena Bębenek/Anna Gnyś
2 miejsce: Marzena Patryarcha/Magdalena Dzikowska
3 miejsce: Adrianna Gaś/Natalia Krzempek
9.5 Zasady organizacji zawodów w siatkówce na śniegu
Zakres obowiązków organizacji turnieju w siatkówce na śniegu,
określa tabela ze strony 25. Pozostałe zasady określone są odrębnym
dokumentem Wydziału Siatkówki Plażowej.
Zasady organizacji zawodów Finałowych Mistrzostw Polski w siatkówce na śniegu określa odrębny dokument Wydziału Siatkówki Plażowej PZPS.
9.6. Przepisy gry w siatkówkę na śniegu
9.6.1. Opis dyscypliny:
Siatkówka na śniegu jest młodą i dobrze zapowiadającą się dyscypliną sportową. W najbliższych latach, przewiduje się ciągły i stabilny wzrost tej dyscypliny, co ostatecznie doprowadzi do włączenia
siatkówki na śniegu do programu Zimowych Igrzysk Olimpijskich, a
tym samym siatkówka na śniegu pójdzie podobną drogą, jak to miało
miejsce w przypadku siatkówki plażowej w latach 90-tych dwudziestego wieku.
9.6.2 Przepisy gry w siatkówkę na śniegu
Podczas oficjalnych zawodów w siatkówce na śniegu w Polsce stosuje się OFICJALNE PRZEPISY GRY W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ na lata
2017-2020 opublikowane na oficjalnej stronie http://beach.pzps.pl
i https://www.pzps.pl/ z poniższymi zmianami:
• (1.1.1. ) Boisko do gry jest prostokątem o wymiarach 16 x 8 m,
otoczonym wolną strefą o szerokości minimum 2 m z każdej strony
• (1.2.1.) Powierzchnia pola gry jest utworzona przez możliwie
jednolita i płaską warstwę śniegu, wolną od kamieni i innych przedmiotów mogących spowodować kontuzję zawodników.
• (1.2.2.) Podczas zawodów międzynarodowych i krajowych naj-

wyższej rangi warstwa nieubitego śniegu musi mieć co najmniej 40
cm głębokości.
• (2.5.1.) Słupki na których zawieszona jest siatka muszą być
umieszczone na zewnątrz boiska. Zaleca się używanie słupków z możliwością regulacji wysokości siatki.
• (4.2.) Strefy dla zawodników muszą zostać usytuowane przynajmniej 1,5 m od linii bocznej i przynajmniej 1,5 m za liniami końcowymi
boiska.
• (4.3.) Wyposażenie zawodnika składa się z butów o dobrej przyczepności na śniegu, które nie stwarzają żadnego zagrożenia dla zdrowia zawodników, przylegającej do ciała koszulki z krótkimi lub długimi
rękawami oraz przylegających do ciała długich spodni. Mężczyźni muszą grać w krótkich spodenkach założonych na spodnie. Używanie bluz
lub koszulek bez rękawów jest dozwolone, o ile nie jest to określone
w Regulaminie Zawodów. Zawodnicy mogą grać w rękawiczkach i nakryciach głowy.
• (6.2.) Wygranie seta
Seta wygrywa zespół, który jako pierwszy zdobędzie 11 punktów,
uzyskując przynajmniej 2 punkty przewagi. W przypadku remisu
10 : 10, gra jest kontynuowana do momentu, kiedy jeden z zespołów
uzyska 2 punkty przewagi (12 : 10, 13 : 11 itd.)
• (6.3.2.) W przypadku remisu 1:1 w setach, rozgrywany jest
decydujący (3-ci) set do momentu uzyskania przez jeden zespół 11
punktów, z różnicą przynajmniej 2 punktów.
• (6.4.1.) Jeżeli zespół, pomimo wezwania przez sędziego, odmówi gry, przegrywa mecz walkowerem. Mecz kończy się wynikiem 0-2
oraz 0-11, 0-11 w setach.
• (7.2.) Oficjalna rozgrzewka
Przed meczem zespoły mogą się rozgrzewać „na siatce” przez 3
minuty.
• (18.2.1.) Zespoły zmieniają strony boiska po każdych 7 zdobytych punktach we wszystkich setach.
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Handbook siatkówki plażowej PZPS jest własnością Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wykorzystywanie całego lub części regulaminu
HANDBOOKA w celach innych niż określone przez PZPS jest zabronione.
Prawo do interpretacji regulaminu rozgrywek HANDBOOKA PZPS przysługuje wyłącznie Wydziałowi Siatkówki Plażowej PZPS. W przypadku konieczności interpretacji Regulaminu zapisów zawartych w HANDBOOKU podczas zawodów i braku możliwości konsultacji decyzji
z uprawnionym członkiem Wydziału Siatkówki Plażowej, prawo do podjęcia ostatecznej decyzji przysługuje komisarzowi lub sędziemu
głównemu w przypadku nieobecności komisarza.
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Za najbardziej prawdopodobne miejsce narodzin popularnej

Panie musiały poczekać do 1996 roku, by powalczyć o najważniejsze

plażówki uznaje się plażę Waikiki na Hawajach, gdzie już w 1915

laury w kraju. Pierwszymi złotymi medalistkami Mistrzostw Polski

roku poznano tę odmianę siatkówki. Gra szybko zyskała na

Kobiet zostały Agata Tekiel i Małgorzata Aleksandrowska. Od tamtej

popularności i w 1920 roku w Santa Monica w Kalifornii powstały

pory rokrocznie drużyny rywalizują o miano najlepszego zespołu

pierwsze boiska, na których rozegrano historyczne zawody siatkówki

w Polsce. Ważnym momentem w historii polskiej plażówki było

plażowej. Do Europy siatkówka plażowa dotarła za pośrednictwem

powołanie w 1997 roku Komisji Siatkówki Plażowej, której w 1998

żołnierzy amerykańskich, którzy stacjonowali na starym kontynencie

roku przyznano prawa Wydziału. Pierwszym przewodniczącym

w latach 30. Zespoły siatkówki plażowej liczyły początkowo sześć,

Wydziału Siatkówki Plażowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej

cztery lub trzy osoby. Po raz pierwszy drużyny zagrały w składach

został Bogusław Adamski. W 2000 roku siatkówka plażowa pojawiła

dwuosobowych w 1930 roku. Pierwszy turniej, w którym

się na pełnych prawach dyscypliny w rozgrywkach Ogólnopolskiej

rywalizowano w dwuosobowych zespołach odbył się w 1947 roku,

Olimpiady Młodzieży, a zarazem we współzawodnictwie dzieci

również na plażach Kalifornii. Popularność siatkówki plażowej

i młodzieży, obejmując nie tylko kategorię kadeta, ale również juniora.

dynamicznie rosła nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również

W rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i centralnym wzięło

w pozostałej części świata. W 1965 roku opracowano pierwsze

wówczas udział 15 województw, co w dużym stopniu obrazuje wzrost

przepisy siatkówki plażowej, a w 1974 roku rozegrano pierwszy

popularności dyscypliny oraz zainteresowanie nią. W międzyczasie

w historii turniej, którego zwycięzcy otrzymali nagrodę pieniężną –

turnieje w ramach Mistrzostw Polski zaczęły cieszyć się coraz większą

było to wówczas 1500 dolarów. W kolejnych latach na słonecznych

popularnością zarówno wśród uczestników, organizatorów oraz

plażach Kalifornii zorganizowano Mistrzostwa Świata, które

kibiców. Z czasem „plażowicze” zaczęli osiągać znaczące sukcesy

przyciągnęły ponad 30-tysięczną publiczność. W 1986 roku w Rio

na arenie międzynarodowej. Pierwsze medale dla Polski zdobyli

de Janeiro w Brazylii odbył się pierwszy międzynarodowy turniej

w 2003 roku Rafał Szternel i Tomasz Sińczak (Mistrzostwa Świata

siatkówki plażowej, a już w kolejnym roku na plaży Ipanema – również

U-18) oraz Paweł Nalikowski i Łukasz Jurkojć (Mistrzostwa Europy

w Rio de Janeiro – miał miejsce pierwszy turniej międzynarodowy

U-20). Od tamtej pory Polacy regularnie stoją na podium światowych

pod egidą Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej. Z każdym

i europejskich zawodów. Również w 2003 roku Polska otrzymała

kolejnym rokiem liczba turniejów dynamicznie się zwiększała.

po raz pierwszy prawo do organizacji turnieju młodzieżowego rangi

W 1992 roku wydzielono w strukturze Międzynarodowej Federacji

mistrzowskiej, który odbył się w Starych Jabłonkach. W 2004 roku

Piłki Siatkowej Departament Siatkówki Plażowej. Dwa lata później

Polska znowu gościła ME U-18 w Mysłowicach oraz po raz pierwszy

siatkówka plażowa została włączona do programu kolejnych Letnich

w historii zawody z cyklu World Tour. Zawody Mazury Open 2004

Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się w 1996 roku w Atlancie

Swatch FIVB World Tour miały miejsce w Starych Jabłonkach i zostały

w USA. Plażowa odmiana siatkówki zagościła również podczas

wysoko ocenione nie tylko przez Światową Federację, ale również

Igrzysk Dobrej Woli. Szczęśliwców, którzy mieli szansę zapisać się

przez zawodników i kibiców. Od tego momentu Stare Jabłonki

na kartach światowego Beach Volley’a i uczestniczyć w pierwszym

gościły na swoich plażach najlepszych zawodników nieprzerwanie

turnieju siatkówki plażowej podczas Igrzysk Olimpijskich wyłoniono

przez jedenaście lat. W 2006 i 2007 roku również Warszawa była

na podstawie rankingu tworzonego w oparciu o uczestnictwo

gospodarzem turniejów z cyklu World Tour. Rywalizacja w stolicy

w turniejach FIVB. Medale z najcenniejszego kruszcu zawisły na

toczyła się pomiędzy zespołami żeńskimi. W 2008 roku po raz

szyjach Brazylijek: Jackie Silvy i Sandry Pires oraz Amerykanów:

pierwszy w Starych Jabłonkach odbył się turniej double gender.

Karcha Kiraly i Kenta Steffena. Natomiast rok 1994 był przełomowy

Na plażach hotelu Anders oprócz panów zagrały również panie.

dla polskiej plażówki, odbyły się bowiem pierwsze Mistrzostwa

Obok Starych Jabłonek i Warszawy miejscem szczególnie ważnym

Polski Mężczyzn w tej dyscyplinie. Zwycięstwo w Sopocie oraz tytuł

na mapie turniejów międzynarodowych są Mysłowice. Turnieje

Mistrzów Polski zdobyli Janusz Bułkowski oraz Zbigniew Żukowski.

rangi mistrzowskiej oraz zawody z cyklu World Tour odbywały
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się na Śląsku nieprzerwanie do 2014 roku. Wraz z sukcesami

kolejne medale na turniejach CEV European Championship Masters,

organizacyjnymi, przychodziły kolejne sukcesy zawodnicze na arenie

Grand Slam, Uniwersjady. Powodów do radości przysporzyli również

międzynarodowej. Zespoły, które regularnie zdobywały medale

młodzi adepci siatkówki plażowej, którzy ku uciesze wszystkich

na młodzieżowych imprezach międzynarodowych, zaczęły coraz

wywalczyli kolejne 8 medali. Rok 2014 można uznać za najlepszy

częściej uczestniczyć w turniejach głównych seniorskich zawodów.

w historii polskiej siatkówki plażowej. Młodzież nie zawiodła

Po raz pierwszy na podium zawodów World Tour stanęli Grzegorz

i z kolejnych turniejów w swoich kategoriach wiekowych przywiozła

Fijałek i Mariusz Prudel, którzy w Marsylii zajęli trzecią pozycję.

7 medali w tym 3 złote, 3 srebrne i 1 brązowy. Seniorzy zanotowali

W tym samym roku Jakub Szałankiewicz oraz Michał Kądzioła stanęli

bardzo dobry sezon – Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel po raz

na najwyższym stopniu podium, a Rafał Szternel wraz z Damianem

pierwszy wygrali turniej Grand Slam, ponadto zajmując dwukrotnie

Wojtasikiem wywalczyli brązowy medal podczas turnieju CEV

drugą pozycję na turniejach Grand Slam w Moskwie i Long Beach.

Challenger w Lozannie. Kolejny rok to kolejne medale na imprezach

Także w rozgrywkach europejskich nasze zespoły poradziły sobie

seniorskich. Grzegorz Fijałek z Mariuszem Prudlem zdobyli dwukrotnie

„na medal” - Mariusz Prudel i Grzegorz Fijałek wygrali zawody

srebrne medale na turniejach Grand Slam, najpierw w Stavanger,

CEV Masters w Baden, Maciej Kosiak i Maciej Rudol byli najlepsi na

a później, niesieni dopingiem kilkutysięcznej publiczności, w Starych

turnieju w Lozannie, Michał Kądzioła z Jakubem Szałankiewiczem

Jabłonkach. W tym samym czasie Jakub Szałankiewicz oraz Michał

wywalczyli srebro w Biel, a Michał Bryl i Kacper Kujawiak stanęli na

Kądzioła, Rafał Szternel i Damian Wojtasik oraz Karolina Sowała

najniższym stopniu podium w Stuttgarcie.

z Katarzyną Urban z powodzeniem uczestniczyli w turniejach CEV

Rok 2015 był dla polskiej siatkówki plażowej szczególnie ważny.

Satellite w Anapie, Baden oraz Vaduz dopisując kolejne medale do

Polacy zdobyli 8 medali na arenach międzynarodowych: m.in.

swojego dotychczasowego dorobku. Na szyjach Michała Kądzioły

mistrzostwo i wicemistrzostwo Europy w kategorii U-22, srebrne

oraz Jakuba Szałankiewicza w 2011 roku zawisły również złote

i brązowe krążki Major Series Stavanger, a Monika Brzostek i Kinga

medale Letniej Uniwersjady. Rok 2012 stał pod znakiem Letnich

Kołosińska wywalczyły brązowe medale Mistrzostw Europy! Rok

Igrzysk Olimpijskich, w których Polskę reprezentowała najbardziej

był historyczny z jeszcze jednego powodu: turniej FIVB Beach

utytułowana w rozgrywkach seniorskich para - Mariusz Prudel

Volleyball Grand Slam po wielu latach w Starych Jabłonkach zmienił

i Grzegorz Fijałek. Nasi reprezentanci po pamiętnym pojedynku

lokalizację i po raz pierwszy w historii zorganizowany został w sercu

w ćwierćfinale przeciwko Brazylijczykom zakończyli te zawody na 5

Warmii – Olsztynie. Zarówno miasto, jak i organizator i promotor,

pozycji. W tym samym sezonie swoje pierwsze sukcesy w seniorskiej

którym był Polski Związek Piłki Siatkowej stanęli przed ogromnym

siatkówce plażowej zaczęli odnosić Piotr Kantor i Bartosz Łosiak,

wyzwaniem. Po raz kolejny okazało się jednak, że grupa ludzi tak

a bardzo dobry występ na Mistrzostwach Europy zanotowali Jakub

bardzo kochających siatkówkę jest w stanie sprostać każdemu

Szałankiewicz i Michał Kądzioła kończąc ten turniej na 4 pozycji.

zadaniu. Turniej FIVB Beach Volleyball Grand Slam Warmia Mazury

Rok 2013 był znamienity ze względu na Mistrzostwa Świata

Olsztyn 2015 okazał się wielkim sukcesem, o czym świadczyć

Seniorów i Seniorek, których gospodarzem była Polska. Turniej

może chociażby zaufanie Międzynarodowej Federacji Siatkówki,

odbył się w Starych Jabłonkach i pod każdym względem był jedyny

która w roku 2016 również postanowiła umiejscowić to prestiżowe

w swoim rodzaju. Organizatorzy – Hotel Anders oraz Polski Związek

wydarzenie w Olsztynie. Grand Slam spotkał się z wielkim uznaniem

Piłki Siatkowej odnieśli wielki sukces. Miejsce zawodów odwiedziła

nie tylko w oczach kibiców i działaczy, ale również siatkarek

rekordowa liczba kibiców, a mecze stały na wysokim poziomie

i siatkarzy z całego świata, którzy zgodnie podkreślali, że to impreza

sportowym. Po raz pierwszy w historii rozegrano mecz siatkówki

na najwyższym poziomie. Nie mogło być inaczej - wyremontowana

plażowej na wodzie (boisko umieszczone było na środku jeziora).

i specjalnie przygotowana infrastruktura nad malowniczym

Również sportowo 2013 rok był niezwykle udany - pary które

jeziorem Ukiel, piękno i niepowtarzalna atmosfera regionu

reprezentowały Polskę dopisały do dotychczasowego dorobku

warmińsko-mazurskiego, grupa profesjonalistów zaangażowanych
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w organizację i wreszcie tysiące najlepszych na świecie biało-

złożyły się na kolejny sukces Grand Slamu goszczącego w naszym

czerwonych kibiców były gwarantem sukcesu. - Uwielbiam to

kraju.

miejsce, świetne boiska. Hotel jest chyba najlepszy, w jakim byłam

Polskie pary w trakcie sezonu 2016 wielokrotnie stawały na

przez całe moje życie. Tu jest po prostu perfekcyjnie. Wszystko

podium różnych turniejów – światowych oraz europejskich. W sumie

pierwsza klasa. W piątek cały dzień padało, a mimo to ludzie przyszli

biało-czerwone duety wywalczyły 12 medali. Na szczególną

i zrobili na trybunach wielka imprezę – komentowała trzykrotna

uwagę zasługuje świetny występ teamów Kantor/Łosiak i Brzostek/

mistrzyni olimpijska Amerykanka Kerri Walsh. Grand Slam Olsztyn

Kołosińska w przedolimpijskim sprawdzianie – Grand Slamie w Rio

okazał się ogromnie ważnym wydarzeniem dla polskiej plażówki

de Janeiro. Polki odebrały tam brązowe krążki, a Polacy okazali

z jeszcze jednego powodu. Po raz pierwszy w historii na podium FIVB

się w turnieju bezkonkurencyjni i stanęli na najwyższym stopniu

World Tour stanęła polska para kobieca! Monika Brzostek i Kinga

podium. Ponadto brąz mistrzostw Europy wywalczyli Grzegorz

Kołosińska do brązowych krążków Mistrzostw Europy dołożyły

Fijałek i Mariusz Prudel, a wicemistrzyniami Starego Kontynentu do

kolejny sukces. W pięknym stylu wywalczyły w Olsztynie brązowe

lat 22 zostały Katarzyna Kociołek i Jagoda Gruszczyńska.

medale, udowadniając, że siatkówka plażowa w Polsce wciąż rośnie

Rok 2016 był również ważny dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

w siłę i daje ogromne nadzieje przed zbliżającym się sezonem

Istotna zmiana zaszła na czele federacji, a nowym prezesem PZPS

olimpijskim

został Jacek Kasprzyk. „Nowe” dotarło także do Wydziału Siatkówki

Rok 2016 był tym najważniejszym w sportowym czteroleciu i stał

Plażowej. Od ubiegłego roku działa on pod kierownictwem Rafała

pod znakiem igrzysk olimpijskich. Turniej olimpijski w Rio de Janeiro

Pośpiecha, w składzie: Sebastian Michalak, Daniel Więcek, Dariusz

był historycznym dla polskiej siatkówki plażowej. Po raz pierwszy na

Jaworowski, Mieczysław Pietroczuk, Andrzej Melon, Michał

arenach olimpijskich wystąpiła polska para kobieca, a tego zaszczytu

Kądzioła, Tomasz Janik.

dostąpiły Monika Brzostek i Kinga Kołosińska, dla których ten występ

W roku 2017 nasi reprezentanci aż 6-krotnie stawali na podium

był ukoronowaniem ciężkiej pracy i rozwoju, jakiego w ostatnich

turniejów rangi seniorskiej, co potwierdza słuszność kierunku

latach dokonały. W turnieju męskim polska kadra wystartowała

szkolenia młodzieży, który kilka lat temu wyznaczył PZPS. Od

z Grzegorzem Fijałkiem i Mariuszem Prudlem oraz Piotrem Kantorem

2017 r. Szkoła Mistrzostwa Sportowego mieszcząca się w Spale

i Bartoszem Łosiakiem. Jeszcze nigdy polska siatkówka plażowa

zyskała nowoczesną wielofunkcyjną halę do Gier Plażowych na

nie miała dwóch par męskich w turnieju. Dla Fijałka i Prudla były

najwyższym światowym poziomie, która jest doskonałym miejscem

to drugie igrzyska, natomiast młodszy polski duet debiutował w tak

do przygotowania się do sezonu dla seniorów i seniorek i szlifowania

ważnym wydarzeniu. Występ trzech biało-czerwonych par w Rio de

umiejętności dla reprezentantów młodzieżowych.

Janeiro był wielkim sukcesem polskiej siatkówki plażowej.

Rok 2018 rozpoczął się od doskonałych występów w turniejach

Przedsmakiem olimpijskich zmagań był turniej FIVB Beach

odbywających się na halach zadaszonych i turniejach FIVB 4* Haga

Volleyball Grand Slam Warmia Mazury 2016, który po raz drugi

i CEV Masters Pelhrimov skąd para Kantor Piotr i Bartosz Łosiak

już zawitał do Olsztyna. Organizatorzy wydarzenia nie zawiedli

przywiozła dwa srebrne medale, a bardzo dobre występy zanotowały

i po raz kolejny region Warmii i Mazur był świadkiem sukcesu

również Kinga Kołosińska i Katarzyna Kociołek. Miejmy nadzieję,

organizacyjnego. Turniej rozegrany został przy niezwykle mocnej

że będzie to dobry prognostyk rozpoczynającego się sezonu. Na

obsadzie, a największe gwiazdy beach volley’a występ w Olsztynie

przełomie roku wspaniała postawa naszej męskiej pary Kantor-

traktowały, jako jedno z najważniejszych przygotowań do

Łosiak przyniosła efekt w postaci 1 miejsca w rankingu FIVB (FIVB

igrzysk. Nowoczesna infrastruktura, usytuowana w niezwykle

World Ranking - Men- ranking bazujący na 8 najlepszych wynikach

przyjemnym i urokliwym miejscu nad jeziorem Ukiel, w połączeniu

uzyskanych podczas imprez FIVB w ostatnich 365 dniach).

z doświadczeniem organizatorów oraz tysiącami najlepszych kibiców
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Miejsce

Rok

Miejsce

Sopot

1994

1

Janusz Bułkowski

Zbigniew Żukowski

2

Zdzisław Jabłoński

Albert Semeniuk

3

Jarosław Jasiński

Rafał Legień

1

Janusz Bułkowski

Zbigniew Żukowski

2

Jarosław Piotrowski

Paweł Kadłubowski

3

Andrzej Kowal

Robert Głogowski

1

Janusz Bułkowski

Zbigniew Żukowski

2

Marian Kardas

Waldemar Kasprzak

3

Jarosław Piotrowski

Paweł Kadłubowski

1

Bartosz Bachorski

Paweł Kadłubowski

2

Sebastian Winiarski

Piotr Wesołowski

3

Janusz Bułkowski

Zbigniew Żukowski

1

Janusz Bułkowski

Bartosz Bachorski

2

Zbigniew Żukowski

Dariusz Luks

3

Jarosław Piotrowski

Dariusz Parkitny

1

Janusz Bułkowski

Bartosz Bachorski

2

Zbigniew Żukowski

Marek Antoniuk

3

Jarosław Piotrowski

Dariusz Parkitny

1

Janusz Bułkowski

Bartosz Bachorski

2

Jarosław Piotrowski

Dariusz Parkitny

3

Zbigniew Żukowski

Dariusz Luks

1

Bartosz Bachorski

Janusz Bułkowski

2

Zbigniew Żukowski

Dariusz Luks

3

Piotr Wesołowski

Edward Pawlun

1

Daniel Pliński

Damian Lisiecki

2

Zbigniew Żukowski

Dariusz Luks

3

Piotr Wesołowski

Zbigniew Pawlun

1

Damian Lisiecki

Daniel Pliński

2

Dariusz Luks

Zbigniew Żukowski

3

Dariusz Parkitny

Rafał Matusiak

Sopot

Krynica Morska

Ełk

Sopot

Krynica Morska

Stare Jabłonki

Krynica Morska

Niechorze

Niechorze

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
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Miejsce

Rok

Miejsce

Niechorze

2004

1

Daniel Pliński

Zbigniew Żukowski

2

Piotr Głogowski

Norbert Okuń

3

Emil Siewiorek

Dariusz Parkitny

1

Krzysztof Hajbowicz

Damian Lisiecki

2

Dominik Witczak

Grzegorz Klimek

3

Emil Siewiorek

Marcin Iglewski

1

Michał Krymarys

Dominik Witczak

2

Rafał Szternel

Tomasz Sińczak

3

Damian Lisiecki

Piotr Głogowski

1

Michał Kądzioła

Jakub Szałankiewicz

2

Patryk Fogel

Mariusz Prudel

3

Marcin Nowak

Rafał Matusiak

1

Damian Lisiecki

Dominik Witczak

2

Grzegorz Fijałek

Mariusz Prudel

3

Kamil Łyczko

Adam Łukasik

1

Grzegorz Fijałek

Mariusz Prudel

2

Damian Lisiecki

Dominik Witczak

3

Michał Kubiak

Tomasz Wieczorek

1

Rafał Szternel

Damian Wojtasik

2

Tomasz Sińczak

Rafał Matusiak

3

Grzegorz Klimek

Dominik Witczak

1

Sebastian Sobczak

Piotr Janiak

2

Bartosz Łosiak

Piotr Kantor

3

Grzegorz Klimek

Dominik Witczak

1

Jarosław Lech

Damian Wojtasik

2

Piotr Janiak

Sebastian Sobczak

3

Maciej Rudol

Maciej Kosiak

1

Grzegorz Fijałek

Mariusz Prudel

2

Piotr Kantor

Bartosz Łosiak

3

Maciej Rudol

Maciej Kosiak

1

Piotr Kantor

Bartosz Łosiak

2

Dominik Witczak

Damian Wojtasik

3

Michał Kądzioła

Jakub Szałankiewicz

1

Grzegorz Fijałek

Mariusz Prudel

2

Kacper Kujawiak

Michał Bryl

3

Piotr Kantor

Bartosz Łosiak

1

Grzegorz Fijałek
Michał Bryl
Piotr Kantor
Piotr Kantor
Mariusz Prudel
Grzegorz Fijałek

Mariusz Prudel
Kacper Kujawiak
Bartosz Łosiak
Bartosz Łosiak
Kacper Kujawiak
Michał Bryl

Krynica Morska

Niechorze

Niechorze

Sopot

Niechorze

Niechorze

Niechorze

Niechorze

Niechorze

Kraków

Kraków

Września

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2
3
Mysłowice

2017

1
2
3
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Medaliści MP – kobiety

SIATKÓWKA PLAŻOWA

źródło: PLAŻA OPEN

Miejsce

Rok

Miejsce

Krynica Morska

1996

1

Agata Tekiel

Małgorzata Aleksandrowska

2

Joanna Szeszko

Dorota Wojtczak

3

Ewa Michalska

Agnieszka Wołoszyn

1

Dominika Smereka

Irina Smolianiec

2

Małgorzata Aleksandrowska

Agata Tekiel

3

Izabela Rutkowska

Joanna Jagodzińska

1

Dominika Smereka

Izabela Rutkowska

2

Renata Gil

Iwona Hołowacz

3

Agata Tekiel

Małgorzata Aleksandrowska

1

Maria Romel

Dorota Wojtczak

2

Izabela Rutkowska

Dominika Smereka

3

Ewa Kalinowska

Agnieszka Kucypera

1

Dorota Kondyjowska (Wojtczak)

Agnieszka Wołoszyn

2

Ewa Kamińska

Dorota Wrzochol

3

Ewa Kalinowska

Agnieszka Stankiewicz (Kucypera)

1

Magdalena Michoń

Dorota Kondyjowska (Wojtczak)

2

Ewa Kalinowska

Agnieszka Stankiewicz (Kucypera)

3

Anna Białobrzeska

Joanna Kuchczyńska

1

Joanna Kuchczyńska

Anna Białobrzeska

2

Agnieszka Stankiewicz (Kucypera)

Ewa Kalinowska

3

Magdalena Michoń – Szczytowicz

Dorota Kondyjowska (Wojtczak)

1

Magdalena Michoń – Szczytowicz

Dorota Kondyjowska (Wojtczak)

2

Agnieszka Wołoszyn

Magdalena Blomberg

3

Agnieszka Stankiewicz (Kucypera)

Ewa Kalinowska

1

Marta Słodnik

Anna Podgórniak

2

Dorota Wrzochol

Ewa Kalinowska

3

Agnieszka Kucypera

Justyna Lademan

1

Dorota Wojtczak

Anna Białobrzeska

2

Magdalena Michoń-Szczytowicz

Małgorzata Sobolewska

3

Agnieszka Kucypera

Justyna Lademan

Szałe k/Kalisza

Mrągowo

Mielno

Międzyzdroje

Krynica Morska

Krynica Morska

Kołobrzeg

Świnoujście

Sopot

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006
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Medaliści MP – kobiety

SIATKÓWKA PLAŻOWA

źródło: Piotr Sumara

Miejsce

Rok

Miejsce

Z rankingu

2007

1

Joanna Wiatr

Katarzyna Urban

2

Justyna Lademan

Agnieszka Kucypera

3

Małgorzata Sobolewska

Iwona Lodzik

1

Joanna Wiatr

Katarzyna Urban

2

Dorota Wrzochol

Agnieszka Stankiewicz

3

Magdalena Michoń-Szczytowicz

Agnieszka Wołoszyn

1

Karolina Sowała

Monika Brzostek

2

Katarzyna Urban

Joanna Wiatr

3

Kinga Kołosińska

Magdalena Michoń-Szczytowicz

1

Katarzyna Urban

Joanna Wiatr

2

Beata Gałek

Kinga Kołosińska

3

Karolina Sowała

Monika Brzostek

1

Martyna Wardak

Joanna Wiatr

2

Iwona Lodzik

Agnieszka Wołoszyn

3

Martyna Kozińska

Agata Oleksy

1

Monika Brzostek

Kinga Kołosińska

2

Agata Lewicka

Jagoda Gruszczyńska

3

Joanna Wiatr

Martyna Wardak

1

Monika Brzostek

Kinga Kołosińska

2

Karolina Baran

Jagoda Gruszczyńska

3

Joanna Wiatr

Martyna Wardak

1

Monika Brzostek

Kinga Kołosińska

2

Katarzyna Kociołek

Jagoda Gruszczyńska

3

Aleksandra Filip

Izabela Soja

1

Monika Brzostek

Kinga Kołosińska

2

Martyna Wardak

Joanna Wiatr

3

Karolina Baran

Jagoda Gruszczyńska

1

Kinga Kołosińska

Monika Brzostek

2

Katarzyna Kociołek

Martyna Wardak

3

Jagoda Gruszczyńska

Dorota Strąg

1

Kinga Kołosińska

Jagoda Gruszczyńska

2

Dorota Strąg

Martyna Kłoda

3

Katarzyna Kociołek

Aleksandra Gromadowska

Sopot

Giżycko

Giżycko

Z rankingu

Niechorze

Niechorze

Kraków

Kraków

Września

Mysłowice

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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źródło: PUCHAR POLSKI LEWIATAN BEACH BALL, PRZYSUCHA 2017 – Kamil Pastusiak/KamPas Sport

Rok
Ilość pozycji
medalowych

Sukcesy na arenie międzynarodowej

2003
(2)

MŚ U-18 Pattaya			
ME U-20 Salzburg			

III miejsce – Rafał Szternel / Tomasz Sińczak
II miejsce – Paweł Nalikowski / Łukasz Jurkojć

2004
(7)

ME U-18 Mysłowice			

I miejsce – Zbigniew Bartman / Michał Kubiak

				

III miejsce – Grzegorz Fijałek / Grzegorz Pająk

				

I miejsce – Katarzyna Urban / Joanna Wiatr

ME U-20 Koper			

III miejsce – Michał Lach / Kamil Łyczko

ME U-23 Brno			

III miejsce – Grzegorz Klimek / Dominik Witczak

MŚ U-18 Termoli			

II miejsce – Zbigniew Bartman / Michał Kubiak

				

I miejsce – Katarzyna Urban / Joanna Wiatr

MŚ U-19 Saint Quay Portieux		

I miejsce – Katarzyna Urban / Joanna Wiatr

				

III miejsce – Grzegorz Fijałek / Michał Matyja

ME U-20 Tel Aviv			

II miejsce – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel

ME U-18 Illichivsk			

I miejsce – Radosław Zbierski / Michał Żurek

ME U-18 Bratysława			

I miejsce – Jakub Szałankiewicz / Michał Kądzioła

ME U-20 Ankaran			

II miejsce – Grzegorz Fijałek / Krzysztof Orman

MŚ U-21 Mysłowice			

II miejsce – Tomasz Sińczak / Rafał Szternel

				

III miejsce – Piotr Marciniak / Krzysztof Orman

2007
(3)

ME U-18 Brno			
				
MŚ U-19 Mysłowice			
				
				
ME U-20 Scheveningen		
				
ME U-23 Paralimni			

IV miejsce – Marcin Golonka / Marek Leźnicki
IV miejsce – Beata Gałek / Kinga Kołosińska
I miejsce – Jakub Szałankiewicz / Michał Kądzioła
IV miejsce – Marcin Kantor / Damian Wojtasik
IV miejsce – Weronika Kurek / Monika Brzostek
I miejsce – Jakub Szałankiewicz / Michał Kądzioła
III miejsce – Karolina Sowała / Monika Brzostek
IV miejsce – Tomasz Sińczak / Rafał Szternel

2008
(9)

CEV Nestea European Championship Tour
Swiss Masters Lucerna
Finał ME Seniorów - Hamburg		
ME U-23 Espinho			
				
MŚ U-19 Haga			
ME U-20 San Salvo			
				
MŚ U-21 Brighton			
ME U-18 Loutraki			
				

III miejsce – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel

2005
(4)

2006
(4)

Sukcesy na arenie międzynarodowej

SIATKÓWKA PLAŻOWA

V miejsce – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel
I miejsce – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel
III miejsce – Katarzyna Urban / Joanna Wiatr
III miejsce – Marek Leźnicki / Damian Wojtasik
I miejsce – Michał Kądzioła / Jakub Szałankiewicz
II miejsce – Paulina Eska / Monika Brzostek
III miejsce – Karolina Sowała / Monika Brzostek
III miejsce – Daria Paszek / Renata Bekier
II miejsce – Bartosz Księżarek / Dawid Popek
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źródło: Piotr Sumara

Rok
Ilość pozycji
medalowych
2009
(6)

2010
(8)

2011
(16)

Sukcesy na arenie międzynarodowej
ME U-20 Kos			

III miejsce – Daria Paszek / Renata Bekier

				

I miejsce – Marek Leźnicki / Damian Wojtasik

ME U-20 Espinho			

II miejsce – Kinga Kołosińska / Beata Gałek

				

I miejsce – Bartosz Łosiak / Piotr Kantor

MŚ U-19 Alanya			

IV miejsce – Olga Samul / Izabela Soja

ME U-23 Yantarniy			

IV miejsce – Michał Kądzioła / Jakub Szałankiewicz

				

IV miejsce – Katarzyna Urban / Joanna Wiatr

MŚ U-21 Blackpool			

I miejsce – Michał Kądzioła / Jakub Szałankiewicz

				

I miejsce – Monika Brzostek / Kinga Kołosińska

MŚ U-19 Oporto			

I miejsce – Bartosz Łosiak / Piotr Kantor

				

V miejsce – Dawid Popek / Bartosz Księżarek

ME U-20 Catania			

I miejsce – Bartosz Łosiak / Piotr Kantor

				

III miejsce – Daria Paszek / Renata Bekier

ME U-18 Porto			

II miejsce – Paweł Pełka / Maciej Kosiak

				

V miejsce – Łukasz Kaczmarek / Sebastian Kaczmarek

				

IV miejsce – Agata Lewicka / Karolina Baran

ME U-23 Kos			

I miejsce – Michał Kądzioła / Jakub Szałankiewicz

FIVB World Series Marsylia		

III miejsce – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel

CEV Challenger Lozanna		

I miejsce – Michał Kądzioła / Jakub Szałankiewicz

CEV Challenger Lozanna 		

III miejsce – Rafał Szternel / Damian Wojtasik

CEV Satellite Anapa			
				
CEV Satellite Baden			
CEV Challenger Varna		
CEV Satellite Vaduz			
MŚ U-19 Umag			
				
ME U-20 Tel Aviv			
				
				
ME U-23 Porto			
				
Grand Slam Stavanger		
Grand Slam Stare Jabłonki		
ME U-18 Wilno			
				
				
Uniwersjada Shenzhen		
MŚ U-21 Halifax
		

II miejsce – Michał Kądzioła / Jakub Szałankiewicz
IV miejsce – Karolina Sowała / Katarzyna Urban
I miejsce – Rafał Szternel / Damian Wojtasik
V miejsce – Rafał Szternel / Damian Wojtasik
II miejsce – Rafał Szternel / Damian Wojtasik
I miejsce – Maciej Kosiak / Łukasz Kaczmarek
I miejsce – Katarzyna Kociołek / Karolina Baran
I miejsce – Bartosz Łosiak / Piotr Kantor
V miejsce – Maciej Rudol / Maciej Kosiak
III miejsce – Katarzyna Kociołek / Karolina Baran
II miejsce – Michał Kądzioła / Jakub Szałankiewicz
II miejsce – Kinga Kołosińska / Monika Brzostek
II miejsce – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel
II miejsce – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel
I miejsce – Łukasz Kaczmarek / Sebastian Kaczmarek
III miejsce – Bartłomiej Malec / Michał Bryl
III miejsce – Katarzyna Kociołek / Karolina Baran
I miejsce – Michał Kądzioła / Jakub Szałankiewicz
II miejsce – Bartosz Łosiak / Piotr Kantor
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źródło: FIVB, GETTY IMAGES

Rok
Ilość pozycji
medalowych
2012
(12)

2013
(14)

Sukcesy na arenie międzynarodowej
ME U-18 Brno			

I miejsce – Katarzyna Kociołek / Jagoda Gruszczyńska

					

V miejsce – Mateusz Łysikowski / Tomasz Wierzbicki

MŚ U-19 Larnaka			

I miejsce – Michał Bryl / Kacper Kujawiak

					

II miejsce – Łukasz Kaczmarek / Sebastian Kaczmarek

					

II miejsce – Katarzyna Kociołek / Karolina Baran

ME U-23 Assen 			

II miejsce – Piotr Kantor / Bartosz Łosiak

					

IV miejsce – Kinga Kołosińska / Daria Paszek

Mistrzostwa CEV Umag		

I miejsce – Piotr Kantor / Bartosz Łosiak

Mistrzostwa CEV Warna		

II miejsce – Kinga Kołosińska / Monika Brzostek

Finał ME seniorów Haga		

IV miejsce – Michał Kądzioła / Jakub Szałankiewicz

Igrzyska Olimpijskie Londyn

V miejsce – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel

Puchar Świata Berlin			

III miejsce – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel

ME U-20 Hartberg			

I miejsce – Katarzyna Kociołek / Jagoda Gruszczyńska

					

II miejsce – Michał Bryl / Sebastian Kaczmarek

					

III miejsce – Maciej Rudol / Maciej Kosiak

MŚ U-21 Halifax			

I miejsce – Piotr Kantor / Bartosz Łosiak

CEV Baden Masters			

III miejsce – Michał Kądzioła / Jakub Szałankiewicz

Finał ME seniorów Klagenfurt		

III miejsce – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel

FIVB Grand Slam Haga		

III miejsce – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel

Mistrzostwa Niemiec Munster		

I miejsce – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel

Uniwersjada Kazań			

I miejsce – Jakub Szałankiewicz / Michał Kądzioła

					

II miejsce – Monika Brzostek / Kinga Kołosińska

ME U-20 Wilno			

I miejsce – Sebastian Kaczmarek / Łukasz Kaczmarek

					

II miejsce – Michał Bryl / Kacper Kujawiak

					

II miejsce – Karolina Baran / Jagoda Gruszczyńska

ME U-22 Warna			

I miejsce – Piotr Kantor / Bartosz Łosiak

					

III miejsce – Maciej Kosiak / Maciej Rudol

MŚ U-21 Umag			

I miejsce – Katarzyna Kociołek / Jagoda Gruszczyńska

					

III miejsce – Maciej Kosiak / Maciej Rudol

MŚ U-23 Mysłowice			

I miejsce – Piotr Kantor / Bartosz Łosiak

www.beach.pzps.pl
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źródło: FIVB, GETTY IMAGES

Rok
Ilość pozycji
medalowych
2014
(14)

2015
(8)

Sukcesy na arenie międzynarodowej
ME U-18 Kristiansand			

II miejsce – Adam Lenc / Maciej Lewicki

					

II miejsce – Marta Pietroczuk / Aleksandra Stępień

ME U-20 Cesenatico			

III miejsce – Katarzyna Kociołek / Jagoda Gruszczyńska

ME U-22 Fethiye			

I miejsce – Karolina Baran / Jagoda Gruszczyńska

					

II miejsce – Dorota Strąg / Katarzyna Kociołek

CEV Satellite Stuttgart		

III miejsce – Michał Bryl / Kacper Kujawiak

MŚ U-23 Mysłowice			

I miejsce – Maciej Kosiak / Maciej Rudol

MŚ U-21 Larnaka			

I miejsce – Michał Bryl / Kacper Kujawiak

FIVB Grand Slam Moskwa		

II miejsce – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel

FIVB Grand Slam Haga		

I miejsce – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel

FIVB Grand Slam Long Beach		

II miejsce – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel

CEV Satellite Lozanna		

I miejsce – Maciej Kosiak / Maciej Rudol

CEV Masters Baden			

I miejsce – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel

CEV Masters Biel			

II miejsce – Michał Kądzioła / Jakub Szałankewicz

ME Seniorów Rzym			

V miejsce – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel

ME U-22 Macedo de Cavaleiros		

I miejsce – Michał Bryl / Kacper Kujawiak

					

II miejsce – Katarzyna Kociołek / Dorota Strąg

FIVB Major Series Stavanger		

II miejsce – Bartosz Łosiak / Piotr Kantor

					

III miejsce – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel

CEV Satellite Vaduz			

III miejsce – Maciej Rudol / Maciej Kosiak

CEV Satellite Skopje			

I miejsce – Maciej Rudol / Maciej Kosiak

Finał ME seniorek Klagenfurt		

III miejsce – Monika Brzostek / Kinga Kołosińska

FIVB Grand Slam Olsztyn		

III miejsce – Monika Brzostek / Kinga Kołosińska
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źródło: PLAŻA OPEN

Rok
Ilość pozycji
medalowych
2016
(15)

Sukcesy na arenie międzynarodowej

Sukcesy na arenie międzynarodowej

SIATKÓWKA PLAŻOWA

CEV ME U-22 Thessaloniki		 II miejsce – Katarzyna Kociołek / Jagoda Gruszczyńska
FIVB Grand Slam Moskwa		 III miejsce – Bartosz Łosiak / Piotr Kantor
FIVB World Tour Doha			
III miejsce – Bartosz Łosiak / Piotr Kantor
FIVB Grand Slam Rio			
I miejsce – Bartosz Łosiak / Piotr Kantor
					II miejsce – Monika Brzostek / Kinga Kołosińska
FIVB World Tour Kish Island		
III miejsce – Bartosz Łosiak / Piotr Kantor
FIVB World Tour Antalya		 III miejsce – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel
CEV Satellite Vaduz			
III miejsce – Michał Kądzioła / Kacper Kujawiak
CEV Satellite Baden			
I miejsce – Maciej Rudol / Maciej Kosiak
					III miejsce – Michał Bryl / Kacper Kujawiak
CEV ME Seniorów			
III miejsce – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel
Akademickie Mistrzostwa Świata		
I miejsce – Michał Bryl / Kacper Kujawiak
Igrzyska Olimpijskie - Rio De Janeiro - Brazylia
Pierwszy raz w historii na Igrzyskach Olimpijskich zagrały 3 polskie pary, 2 męskie, jedna żeńska
				
baraż o awans do 1/8 finału – Grzegorz Fijałek / Mariusz Prudel 					
baraż o awans do 1/8 finału – Bartosz Łosiak / Piotr Kantor
					1/8 finału – Monika Brzostek / Kinga Kołosińska
CEV Snow Volleyball European Tour - Wagrain-Kleinarl (AUT)
				Miejsce II – Michał Matyja / Bartłomiej Podgórski
CEV Snow Volleyball European Tour - Wagrain-Kleinarl (AUT)
				Miejsce III – Maciej Klimas / Kamil Łyczko
CEV Snow Volleyball European Tour - Špindlerův Mlýn (CZE)
				Miejsce III Michał Nalborski / Adrian Sdebel

2017
(9)

FIVB World Tout Rio de Janeiro 4*

II miejsce Bartosz Łosiak/Piotr Kantor

FIVB World Tour Gstaad Major 5*		

II miejsce Bartosz Łosiak/Piotr Kantor

Long Beach Presidents CUP 		

III miejsce Bartosz Łosiak/Piotr Kantor

FIVB World Tour Xiamen 3*		

III miejsce Jakub Szałankiewicz / Maciej Rudol

FIVB World Tour Xiamen 3*		

II miejsce Kinga Kołosińska / Katarzyna Kociołek

CEV Satellite Larnaca			

II miejsce Kinga Kołosińska / Jagoda Gruszczyńska

CEV Snow Volleyball European Tour - Malbun (LIE)
				

Miejsce III – Michał Matyja / Piotr Janiak

CEV Snow Volleyball European Tour - Špindlerův Mlýn (CZE)
				

Miejsce III – Piotr Groszek / Grzegorz Rusin

Iran Dizin International Snow Volley Tournament
				
2018
(3)

Miejsce III – Michał Matyja / Piotr Janiak

FIVB World Tour Haga 4*		
II miejsce Bartosz Łosiak / Piotr Kantor
CEV Masters Pelhrimov		
II miejsce Bartosz Łosiak / Piotr Kantor
Kish Island 3* 			
Mariusz Prudel / Jakub Szałankiewicz
CEV Snow Volleyball European Tour - Roccaraso (ITA)
				
Miejsce III – Michał Matyja / Piotr Janiak
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SKŁAD KADR NARODOWYCH
MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

BRYL MICHAŁ
ur.: 09.10.1994
wzrost: 200 cm

FIJAŁEK GRZEGORZ
ur.: 11.05.1987
wzrost: 187 cm

KANTOR PIOTR
ur.: 03.05.1992
wzrost: 200 cm

KUJAWIAK KACPER
ur.: 02.05.1994
wzrost: 188 cm

GRUSZCZYŃSKA JAGODA
ur.: 01.02.1995
wzrost: 175 cm

KOCIOŁEK KATARZYNA
ur.: 11.03.1995
wzrost: 175 cm

ŁOSIAK BARTOSZ
ur.: 14.05.1992
wzrost: 190 cm

PRUDEL MARIUSZ
ur.: 21.01.1986
wzrost: 191 cm

KOŁOSIŃSKA KINGA
ur.: 02.06.1990
wzrost: 179 cm

LEGIETA KINGA
ur.: 02.08.1997
wzrost: 174 cm

RUDOL MACIEJ
ur.: 27.06.1993
wzrost: 197 cm

SZAŁANKIEWICZ JAKUB
ur.: 03.05.1989
wzrost: 190 cm

DUDA MARTA
ur.: 16.07.1996
wzrost: 183 cm

CEYNOWA AGATA
ur.: 29.08.1998
wzrost: 185 cm

ŁYSIKOWSKI MATEUSZ
ur.: 05.10.1996
wzrost: 184 cm

PASZKOWSKI MATEUSZ
ur.: 20.05.1997
wzrost: 203 cm

ŁODEJ MARTA
ur.: 11.01.1997
wzrost: 184 cm

KŁODA MARTYNA
ur.: 20.03.1998
wzrost: 181 cm

SZTAB SZKOLENIOWY - SENIORZY
1. KLIMEK GRZEGORZ		
2. KARACHALIOS SPYRIDON
3. RADOJEWSKI MATEUSZ		

I trener
II trener
II trener
4. MACIEJEWSKI MACIEJ		
trener przygotowania
					ogólnego
5. BAKUS JACEK		fizjoterapeuta główny
6. KORYCKI MARCELIN		
fizjoterapeuta
7. ZAWADZKI DAMIAN		
fizjoterapeuta
8. BURTNIK ŁUKASZ		
fizjoterapeuta
9. GLUBA BARTOSZ		 fizjoterapeuta
10. WYSZYŃSKI STEFAN		
fizjoterapeuta
11. KOCHANOWSKI MARCIN
psycholog
12. BIERNAT MACIEJ 		
statystyk
13. WASZCZYKOWSKI MICHAŁ
lekarz

Skład kadr

SIATKÓWKA PLAŻOWA

GROMADOWSKA ALEKSANDRA
ur.: 03.02.1996
wzrost: 188 cm

SZTAB SZKOLENIOWY - SENIORKI
1. VECKOV SRDJAN		
2. WOJTASIK DAMIAN		
3. SERWACH KAMIL

I trener
II trener
trener przygotowania
					 fizycznego
4. WARDAK MARTYNA
fizjoterapeuta
5. GODLEWSKI MARIUSZ		
fizjoterapeuta
6. KACZMAREK BARTOSZ
statystyk
7. ZAGÓRSKA-PACHUCKA ADRIANA psycholog
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Skład kadr

SIATKÓWKA PLAŻOWA

1. ROBERT SŁAWOMIR

Zastępca dyrektora NLO SMS, trener kadry narodowej młodzieżowca w siatkówce plażowej
2. KISIELIŃSKI ŁUKASZ

Trener przygotowania ogólnego uczniowie/uczennice SMS Spała
3. WASZCZYKOWSKI MICHAŁ

Lekarz kadr narodowych
4. WOJTASIK DAMIAN

Trener kadry narodowej Młodzieżówki Kobiet
5. SZTERNEL RAFAŁ

Trener kadry narodowej Juniorki / trener-nauczyciel NLO SMS PZPS Spała
6. SIŃCZAK TOMASZ

Trener kadry narodowej Juniora / trener-nauczyciel NLO SMS PZPS Spała
7. KOSTRZEWA DAMIAN

Trener kadry narodowej Juniora młodszego w siatkówce plażowej / trener-nauczyciel NLO SMS PZPS Spała
8. KOSIAK MACIEJ

II trener młodzieżowej kadry narodowej kobiet

DZIAŁ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ PZPS
1. NOWAKOWSKA OLGA
2. ŚMIECIŃSKA MAGDALENA
3. GAWŁOWSKI MACIEJ

WYDZIAŁ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ PZPS
1. POŚPIECH RAFAŁ - Przewodniczący
2. MICHALAK SEBASTIAN - Wiceprzewodniczący
3. JANIK TOMASZ
4. JAWOROWSKI DARIUSZ
5. KĄDZIOŁA MICHAŁ
6. MELON ANDRZEJ
7. PIETROCZUK MIECZYSŁAW
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źródło: Paweł Orwat

Polski Związek Piłki Siatkowej
Polski Związek Piłki Siatkowej jest ogólnokrajowym związkiem
sportowym działającym w dziedzinie piłki siatkowej, siatkówki plażowej oraz innych odmian piłki siatkowej aprobowanych przez FIVB
(Fédération Internationale de Volleyball - Międzynarodowa Federacja
Piłki Siatkowej) i CEV (Confédération Européenne de Volleyball - Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej). Terenem działania Związku
jest teren Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów Związek może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą
władz jest miasto stołeczne Warszawa.
Celem Polskiego Związku Piłki Siatkowej jest:
• organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój piłki siatkowej w Polsce,
• przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
• reprezentowanie interesów piłki siatkowej w organizacjach krajowych i międzynarodowych,
• podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju piłki siatkowej
w formie amatorskiej i profesjonalnej,
• prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej w zakresie
sportu, zdrowia i ochrony środowiska,
• ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków
Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, statystyków członków sztabów medycznych, menedżerów, sędziów i działaczy.
Wydział Siatkówki Plażowej
• Wydział Siatkówki Plażowej jest jednostką organizacyjną Polskiego
Związku Piłki Siatkowej,

• Wydział odpowiada za wszystkie sprawy związane z siatkówką plażową,
• Wydział pełni również funkcję organu przygotowującego i opiniującego projekty tworzące warunki do funkcjonowania, rozwoju i promocji siatkówki plażowej na terenie całego kraju,
• sprawy, o których mowa powyżej Wydział realizuje we współpracy
z podmiotami zwanymi dalej „Promotorami” zajmującymi się organizacją turniejów siatkówki plażowej, z Wojewódzkimi Związkami Piłki
Siatkowej oraz ze sponsorami,

Polski Związek Piłki Siatkowej / Wydział Siatkówki Plażowej

SIATKÓWKA PLAŻOWA

• w sprawach międzynarodowych Wydział reprezentowany jest przez
uprawnionych pracowników PZPS lub uprawnionych członków Wydziału współpracujących z FIVB i CEV,
• w sprawach dotyczących sędziów siatkówki plażowej i sędziów siatkówki na śniegu obowiązuje porozumienie zawarte między Wydziałem Sędziowskim a Wydziałem Siatkówki Plażowej. Za nominacje
i sprawy sędziów siatkówki plażowej i siatkówki na śniegu odpowiada Wydział Siatkówki Plażowej PZPS.

źródło: ARCHIWUM PZPS

www.beach.pzps.pl

85

SIATKÓWKA PLAŻOWA

H AND BO O K

2018

Zespół siatkówki plażowej

Dział Siatkówki Plażowej

Zespół siatkówki plażowej jest jednostką
organizacyjną biura PZPS. Stanowią ją pracownicy merytoryczni
odpowiedzialni za organizację i koordynację wszelkich działań
związanych z siatkówką plażową w Polsce i za granicą.

źródło: PUCHAR POLSKI LEWIATAN BEACH BALL, PRZYSUCHA 2017
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Źródło: Cykl Turniejów Plaża Open, Cykl Turniejów Snow Volley Plaża Open, LOTTO PLAŻA WOLNOŚCI, Plaża Gotyku Toruń, Damian
Lisiecki, Siatkarska Liga TV, PLPS, PZPS, Kędzierzyn-Koźle , Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet Kozienice, Otwarty Podkarpacki Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet – Leśna Wola, Finał MP Kobiet i Mężczyzn - Marcin Bujanowski, Paweł Orwat, Kamil Pastusiak,
Obłędna Plaża Zbąszyń 2017, LOTTO Plaża Wolności Poznań 2017, BELLA Plaża Gotyku Toruń 2017, V Ogólnopolski turniej siatkówki
plażowej kobiet Kozienice 2017 VI Otwarty Podkarpacki Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet 2017, Puchar Polski - Lewiatan Beach Ball
Przysucha 2017, Plaża Open – Gdańsk / Zamość / Łódź / Rybnik / Białystok 2017, BVP: Puchar Prezydenta Miasta Płocka 2017, BEACH
VOLLEY TOUR 2017, Finał Mistrzostw Polski – Mysłowice 2017, Piotr Sumara, Archiwum PZPS, Rafał Pośpiech, portalplock.pl.
Wszelkie prawa autorskie do zdjęć użytych w Handbooku są zastrzeżone.
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