
 

 

 
Wrocław 17.03.2022r. 

 

PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE ROZGRYWEK 
SIATKÓWKI PLAŻOWEJ W KATEGORIACH MŁODZIEŻOWYCH 

DZPS NA 2022 ROK. 
 

Zatwierdzony przez Wydział Siatkówki Plażowej DZPS  
 
I. Kalendarz rozgrywek 
18-19.06.2022 (sobota - niedziela) - Młodziczka – Góra 
11.06.2022 (sobota) - Młodzik – Oborniki Śląskie 
11-12.06.2022 (sobota - niedziela) - Juniorka Młodsza – Wilczyce 
05.06.2022 (niedziela) - Junior Młodszy – Strzelin 
04-05.06.2022 (sobota - niedziela) - Juniorka – Wilczyce 
12.06.2022 (niedziela) - Junior – Świebodzice 
19.06.2022 (niedziela) - Zakończenie rozgrywek wojewódzkich we wszystkich kategoriach młodzieżowych - termin 
graniczny oraz zgłoszenie zawodników na turnieje Młodzieżowe MP. 
Szczegółowy komunikat każdych zawodów oraz wniosek o licencje siatkówki plażowej na 2022 rok zostanie 
zamieszczony na oficjalnej stronie DZPS w zakładce "Plażówka". 
 
II. Zgłoszenie do rozgrywek 
Zgłoszenia odbywają się tylko i wyłącznie drogą mailową przez osobę upoważnioną z klubu lub bezpośrednio przez 
zawodniczkę/zawodnika na adres mailowy wsp.dzps@gmail.com do 29.05.2022 (niedziela) do godz. 24.00. Nie 
ma możliwości dodatkowego zgłoszenia zespołu po terminie. W dniu turnieju także nie będą przyjmowane 
zgłoszenia zespołów, a wszelkie zmiany/rotacje w zespołach mogą dotyczyć jedynie zawodników wcześniej 
zarejestrowanych i muszą być zgłoszone najpóźniej (dwa dni) przed turniejem. 
Zgłoszenie ma zawierać:  
● kategorię wiekową do której zgłaszamy zespoły – w tytule emaila, 
● nazwiska i pełne imiona zawodników, 
● klub macierzysty lub podział klubowy jeśli któryś z zawodników jest wypożyczony, lub nazwę drużyny, 
● numer kontaktowy do trenera / opiekuna zgłoszonych zespołów lub zawodniczki/zawodnika, 
Zawodnicy / zawodniczki zgłoszeni do rozgrywek przed rozpoczęciem turnieju zobowiązani są do przekazania 
Sędziemu Głównemu zawodów wypełnionego czytelnie wniosku o licencje siatkówki plażowej DZPS na rok 2022, 
okazanie dowodu wpłaty za licencję (Wpłata za licencje i opłata startowa tylko przelewem na konto DZPS 
Wrocław ul. Borowska 1-3 nr konta 65 1090 2398 0000 0001 1398 8156), okazanie aktualnych badań 
lekarskich, pokazanie dokumentu tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty). 
Zgłoszenia niekompletne nie będą przyjmowane. 
 
III. Weryfikacja dokumentów 
Weryfikacja dokumentów dla wszystkich zespołów odbędzie się przed zawodami. 
Wydanie licencji (na podstawie wypełnionego formularza) odbędzie się podczas pierwszego dnia turnieju. 
Brak pozytywnej weryfikacji skutkuje niedopuszczeniem zespołu do turnieju.   
IV. Zasady uczestnictwa w zawodach 



 

 

1. W zawodach mogą brać udział zawodniczki/zawodnicy: 
● juniorki / juniorzy urodzeni w 2003r. i młodsi,  
● juniorki młodsze / juniorzy młodsi w 2005r. i młodsi, 
● młodziczki / młodzicy urodzeni w 2007r. i młodsi. 
2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:  
● dokonanie opłaty za licencje DZPS, 
● posiadanie, ważnej, młodzieżowej licencji siatkówki plażowej,  
● posiadanie aktualnych badań lekarskich (DZPS zaleca indywidualne badania zawodnika / zawodniczki 
potwierdzone podpisem lekarza, jednakże akceptuje również wydruk (skan) F-02 z OSEKiZ z ważnymi badaniami 
wszystkich zgłoszonych do Mistrzostw Dolnego Śląska zawodników/zawodniczek. 
● posiadanie dokumentu tożsamości,  
● posiadanie przez zespół odpowiedniego stroju sportowego, zgodnego z przepisami PZPS. 
 
Klub może przesłać wraz ze zgłoszeniem arkusz F-02 lub skan indywidualnych badań zawodnika / zawodniczki 
ważnych na dzień zakończenia Mistrzostw Dolnego Śląska w danej kategorii wiekowej w wersji „pdf” na adres: 
wsp.dzps@gmail.com  
3. Drużyna składa się z 2 – osobowego zespołu. W przypadku udokumentowanej kontuzji jednego z zawodników, 
dopuszcza się zmianę zawodnika w obrębie tego samego klubu.  
4. W zespołach mogą grać zawodnicy wypożyczeni na okres rozgrywek siatkówki plażowej w ramach jednego 
województwa. W przypadku wypożyczenia zawodnika z tego samego województwa, należy na odprawie 
przedłożyć zgodę podpisaną przez osobę z klubu w którym aktualnie występuje.  
5. W przypadku wypożyczenia zawodnika z innego województwa, oprócz zgody klubu na wypożyczenie 
poświadczonej pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, należy posiadać zgody obydwu WZPS-ów 
poświadczone pieczątkami i podpisami osób upoważnionych. Pismo musi posiadać informację o podziale punktów 
rankingowych zdobytych przez parę 50x50. 
 

Zawody są rozgrywane piłkami Mikasa VLS 300. 
Dopuszcza się rozegranie finałów w ciągu dwóch dni (sobota – niedziela). Stosowne komunikaty będą 
zamieszczone na stronie DZPS w zakładce siatkówka plażowa na początku czerwca 2022. 
 
V. Strój sportowy 
Zawodnicy tego samego zespołu muszą występować w strojach regulaminowych tego samego koloru. 
Koszulki/topy zawodników/zawodniczek muszą być oznaczone numerami 1 i 2. 
 
VI. Opłaty 

Opłaty licencyjne: wydanie młodzieżowej licencji plażowej - 30,00zł (słownie: trzydzieści złotych) za 
zawodniczkę/zawodnika, (upoważnia do gry w jednej kategorii wiekowej. 

W przypadku gdy zawodniczki/zawodnicy będą występować w dwóch kategoriach wiekowych 
(Młodzicy/Młodziczki w Juniorze Młodszym/Juniorce Młodszej lub Junior Młodszy/Juniorka Młodsza w 
Juniorze/Juniorce należy w tej drugiej kategorii wnieść opłatę startową w wysokości 30zł od 
zawodnika/zawodniczki). 

Licencja uprawnia do gry w młodzieżowych rozgrywkach na Dolnym Śląsku zgodnie z limitem wieku, 
Pucharze Bałtyku, półfinałach i finałach: MP młodziczek i młodzików, OOM kadetek i kadetów oraz MP juniorek  i 
juniorów. 

Opłatę z licencję i startową należy wnieść przed zawodami do dnia 30.05.2022 (poniedziałek) na konto 
DZPS nr: 65 1090 2398 0000 0001 1398 8156 (na zawodach wymagane pokazanie potwierdzenia wpłaty). 



 

 

Przy dokonywaniu wpłaty na konto DZPS należy podać: nazwę klubu oraz imię i nazwisko zawodniczek / 
zawodników zgłoszonego zespołu lub w przypadku opłaty za dużą ilość zespołów podać nazwę klubu i liczbę 
zespołów w danej kategorii np. klub, juniorka 3; młodzik 2; itp. Licencje: nazwa klubu oraz nazwiska zawodniczek 
/ zawodników zgłoszonego zespołu. 

Nie wniesienie opłaty za licencje lub opłaty startowej do dnia 30.05.2022r do godz. 24.00 
równoznaczne jest z brakiem udziału zawodnika/zawodniczki w Mistrzostwach Dolnego Śląska. 

Rachunki wystawiamy zbiorczo tylko do końca czerwca, po zakończeniu wszystkich rozgrywek o 
Mistrzostwo Dolnego Śląska. W celu uzyskania rachunków prosimy kierować maile na adres: 
wsp.dzps@gmail.com. 
 
VII. Nagrody 
Zespoły, które zajmą miejsca 1-3 otrzymują medale. 
Pary które wystąpią w Półfinałach MP otrzymują topy/koszulki, w których zobowiązane są występować w 
zawodach, chyba że organizator przekaże stroje na turniej. 
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki którzy awansują do półfinałów MP są zobligowani, pod rygorem nie 
dopuszczenia do zawodów, do zarejestrowania się i zalogowania (gdy już posiadają konto) indywidualnie w portalu 
PZPS: http://www.beach.pzps.pl/pl/login  
 
VIII. Awans w rozgrywkach  - Dolny Śląsk. 
Awans do dalszych rozgrywek:  
JUNIORKI: 1 msc. automatyczny awans do finałów MP, zespoły z miejsc 2-4 uzyskają awans do półfinałów MP. 
JUNIORZY: zespoły z miejsc 1-3 uzyskają awans do półfinałów MP. 
JUNIORKI MŁODSZE: 1 msc. automatyczny awans do finałów MP, zespoły z miejsc 2-4 uzyskają awans do 
półfinałów MP. 
JUNIOR MŁODSZY: 1 msc. automatyczny awans do finałów MP, zespoły z miejsc 2-4 uzyskają awans do 
półfinałów MP. 
MŁODZICZKI: 1 msc. automatyczny awans do finałów MP, zespół z miejsc 2-4 uzyskuje awans do półfinałów MP. 
MŁODZICY: 1 msc. automatyczny awans do finałów MP, zespoły z miejsc 2-4 uzyskają awans do półfinałów MP. 
 
UWAGA ZMIANA SYSTEMU ROZGRYWEK O MP WE WSZYSTKICH KATEGORIACH WIEKOWYCH W 2022 r. 
 
8 Mistrzów rozgrywek wojewódzkich automatycznie wchodzi do Finałów MP (Finał MP jest rozgrywany na 16 par) 
Województwo Dolnośląskie na podstawie rankingu z ostatnich trzech lat uzyskało automatycznie miejsce w 
Finałach Mistrzostw Polski dla zdobywcy pierwszego miejsca w kategorii Młodzik, Młodziczka, Junior Młodszy, 
Juniorka Młodsza i Juniorka. Mistrz Dolnego Śląska w kategorii Juniorów musi wystąpić w Półfinałach Mistrzostw 
Polski. 
Rozgrywane będą 2 turnieje półfinałowy na całą Polskę -uczestniczą 24 pary (cztery najlepsze uzyskają prawo 
występu w Finałach Mistrzostw Polski): 
Prawo startu w turnieju półfinałowym MP uzyskują po trzy pary z każdego województwa. 
 
Brak uczestnictwa w finale wojewódzkim: 
W przypadku awansu z półfinałów wojewódzkich lub uzyskaniu awansu z pierwszego dnia finałów i późniejszego 
braku uczestnictwa zespołu, bez powiadomienia DZPS na adres email: wsp.dzps@gmail.com w finale o 
Mistrzostwo Dolnego Śląska w danej kategorii wiekowej, Zawodniczka/zawodnik nie biorą udziału w rozgrywkach 
siatkówki plażowej organizowanych przez DZPS w kolejnym sezonie, o ile nie zostanie uiszczona opłata w 
wysokości 1000zł *. 
 



 

 

Potwierdzenie udziału w rozgrywkach ogólnopolskich:  
Zespoły, które awansują do rozgrywek ogólnopolskich mają obowiązek w przeciągu 3 dni roboczych od 
zakończenia turnieju potwierdzić drogą mailową na adres: wsp.dzps@gmail.com dalsze uczestnictwo w 
rozgrywkach półfinałowych o Mistrzostwo Polski. W przypadku braku potwierdzenia do dalszych rozgrywek zostaną 
zakwalifikowane zespoły z kolejnych miejsc. Zgłoszeń i potwierdzeń dokonuje osoba uprawniona w klubie lub 
kapitan zespołu. W przypadku potwierdzenia i późniejszego braku uczestnictwa w zawodach półfinałowych 
zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek plażowych w roku następnym, o ile nie zostanie uiszczona opłata 
w wysokości 2000zł*. Zwolnieni z kar są zawodniczki/zawodnicy, którzy spełniają przesłanki opisane w punkcie 
„kontuzja” 
 
Brak możliwości udziału w rozgrywkach ogólnopolskich: 
Zespoły, które awansują z półfinałów do finałów Mistrzostw Polski, a z różnych powodów nie mogą wziąć udziału 
w turnieju finałowym, muszą niezwłocznie, w przeciągu 3 dni od terminu zakończenia półfinału, poinformować 
DZPS wsp.dzps@gmail.com o zaistniałej sytuacji. Korespondencja odbywa się przez osobę uprawnioną w klubie. 
Brak informacji o nieobecności skutkuje karą dla zawodniczki/zawodnika w wysokości 2000zł*. Zwolnieni z kar są 
zawodniczki/zawodnicy, którzy spełniają przesłanki opisane w punkcie „kontuzja”  
 

*- oprócz kar pieniężnych Wydział Siatkówki Plażowej DZPS może nałożyć na zawodniczkę/zawodnika karę 
zawieszenia w rozgrywkach organizowanych przez DZPS na okres do 9 miesięcy. 
 

Kontuzja: 
W przypadku udokumentowanej kontuzji orzeczeniem lekarskim (po zgłoszeniu potwierdzenia, a przed półfinałami 
MP lub po półfinałach, a przed finałami MP) lub w jakiejkolwiek innej sytuacji uniemożliwiającej uczestnictwo w 
zawodach półfinałowych lub finałowych należy niezwłocznie zawiadomić DZPS wsp.dzps@gmail.com o zaistniałej 
sytuacji.  
 
IX. Opieka trenerska 
Zawodniczki/zawodnicy którzy zakwalifikują się na półfinały i finały Młodzieżowych MP będą pod opieką trenerów 
Kadry Wojewódzkiej powołanych przez Zarząd DZPS. Dopuszcza się opiekę trenerów klubowych po 
wcześniejszym zgłoszeniu na adres wsp.dzps@gmail.com Trenerzy klubowi uczestniczą w zawodach na własny 
koszt. 
 
XI. Terminy młodzieżowych rozgrywek ogólnopolskich: 
39.06-03.07.2022 Puchar Bałtyku młodziczek, młodzików, kadetek, kadetów, juniorek i juniorów - Kołobrzeg 
03 - 05.07.2022 - Półfinał MP Młodziczek i Młodzików - Kołobrzeg 
24 – 26.06.2022 - Półfinał MP Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych, 
07 - 09.07.2022 - Półfinał MP Juniorek i Juniorów, 
29 - 31.07.2022 - Finał MP Młodziczek i Młodzików, 
15 - 17.07.2022 - Finał MP Juniorek Młodszych (Stary Sącz) i Juniorów Młodszych (Myślenice), 
22.07 - 24.08.2021 - Finał MP Juniorek i Juniorów 
 
Opracował Wydział Siatkówki Plażowej DZPS. 
Zatwierdzony przez Zarząd DZPS uchwałą nr 57 w dniu 29.03.2022r.  


