
DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ
Wydział Siatkówki Plażowej

50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3, tel/fax. (071) 367-44-86
e-mail: biuro@dzps.pl lub zbyszekga@op.pl

Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska 2013 - Rozgrywki Seniorskie

SPONSOR MISTRZOSTW:

 REZYDENCJA LAWENDOWE WZGÓRZE
REGULAMIN:

Turniej - 1   22.06.2013 - Strzelin godz. 10.00
Turniej - 2   29.06.2013 - Kłodzko godz. 10.00
Turniej - 3   13.07.2013 – Milicz godz. 10.00

Turniej - 4   03.08.2013 – Wałbrzych godz.10.00
Turniej - 5   10.08.2013 – Wrocław godz.10.00 

Turniej – 6 Finał    31.08.2013 - Oborniki Śląskie godz.13.00
FINAŁ FINAŁU (wybór króla i królowej plaży)    06-08.09.2013 – Zachełmie godz. 12.00

Rozdział I

• Organizatorem Otwartych Mistrzostw Dolnego Śląska (OMDŚ) w Siatkówce Plażowej jest: 
 Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej 
 Rezydencja Lawendowe Wzgórze
 Kłodzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
 SMS „OLIMP” Oborniki Śląskie wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
 UKS Milicz
 Tygrysy Strzelin
 OSIR Wałbrzych
 WrocNet.pl Wrocław

• Celem rozgrywek jest wyłonienie Mistrza Dolnego Śląska w Siatkówce Plażowej w sezonie 2013 w następujących 
kategoriach: 

 Kobiety Open - bez ograniczeń wiekowych, 
 Mężczyźni Open - bez ograniczeń wiekowych, 

• W turniejach cyklu rozgrywek OMDŚ mogą brać udział osoby posiadające: 
 ważne zaświadczenie lekarskie orzekające o zdolności do uczestnictwa w rozgrywkach w siatkówkę 

plażową lub książeczkę zdrowia sportowca; istnieje możliwość złożenia przed zawodami pisemnego 
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach, 

 osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów do 
udziału w mistrzostwach i ewentualnego oświadczenia rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
udziału w zawodach.

 dokument identyfikacyjny ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport). 
 posiadający licencję siatkówki plażowej DZPS
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DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ
Wydział Siatkówki Plażowej

50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3, tel/fax. (071) 367-44-86
e-mail: biuro@dzps.pl lub zbyszekga@op.pl

• W rozgrywkach mogą brać udział osoby spoza województwa dolnośląskiego, a także obcokrajowcy.
• Organizatorzy turniejów w cyklu OMDŚ-2013 wprowadzają opłatę wpisową w wysokości 30zł od pary. 
• Prawo do rozstawienia i startu bez eliminacji ma 4 pary o największej ilości Punktów Rankingowych. 
• W przypadku równej liczby Punktów Rankingowych decyduje wyższa pozycja zajęta w poprzednim turnieju, w 

którym zainteresowane pary brały udział. W przypadku, gdy zespoły ponownie mają równą ilość Punktów 
Rankingowych, Organizator przeprowadza losowanie między zainteresowanymi zespołami. 

• W przypadku konieczności przerwania turnieju z przyczyn niezależnych od Organizatora, Sędzia Główny postępuje 
następująco: 

 wyniki meczów nierozegranej do końca rundy są anulowane, 
 ustalana jest kolejność poszczególnych par w oparciu o wyniki pozostałych spotkań, 
 zespoły, które nie odpadły z turnieju, otrzymują równą ilość punktów, za zajęcie miejsca, które zajmują w 

chwili przerwania turnieju. 
• Organizator umieszcza w widocznym miejscu regulamin turnieju. 
• W przypadku, gdy Organizator jest fundatorem strojów, uczestnicy zawodów mają obowiązek występowania w nich.  
• Punkty Rankingowe przyznawane są za zajęte miejsce zawodnikom, a nie zespołom. 

Miejsce Punkty Rankingowe
1. 30
2. 27
3. 24
4. 21

5-6 18
7-8 15

9-12 12
13-16 8
17-24 4
25-32 2
> 32 1

o Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska podzielone są na sześć turniejów.
o Turniej finałowy nr 6 punktacja za poszczególne miejsca jest podwójna ( x 2)
o Osiem osób z największą ilością punktów kwalifikuje się do FINAŁU FINAŁU (wybór króla i królowej plaży) 

06-08.09.2013 w Zachełmiu. Koszt pobytu pokrywa Sponsor Mistrzostw – Rezydencja Lawendowe 
Wzgórze.

o W przypadku równej ilości punktów decyduje wyższa pozycja w ostatnim turnieju.
o Turnieje rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS, prowadzone przez sędziów siatkówki plażowej DZPS 

systemem brazylijskim do 2 wygranych setów do 21 punktów, ew. decydujący rozgrywany jest do 15 
punktów. Organizator dopuszcza możliwość gry wszystkich setów do 15 punktów set decydujący do 11. (z 
dwoma punktami przewagi).

mailto:biuro@dzps.pl


DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ
Wydział Siatkówki Plażowej

50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3, tel/fax. (071) 367-44-86
e-mail: biuro@dzps.pl lub zbyszekga@op.pl

o ORGANIZATOR przyjmuje zgłoszenia do Turniejów do dnia poprzedzającego zawody, do godz. 15.00. 
Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na adres: zbyszekga@op.pl

o Zgłoszenie musi zawierać imiona i nazwiska zawodników. Pozostałe pary będą mogły się zapisać 
bezpośrednio przed Turniejem. 

o Brak obecności na Turnieju zgłoszonego członka(ów) zespołu powoduje nałożenie kary na zespół w 
postaci odjęcia po 30 Punktów Rankingowych. 

• Klasyfikacja końcowa zawodów jest wypełniana przez Organizatora lub Sędziego Głównego. 
• Wyniki będą dostępne na stronie www.dzps.pl w zakładce siatkówka plażowa.

Rozdział II
Finał Finału (wybór króla i królowej plaży) - Zachełmie

 Zawodnicy, którzy uzyskają największą liczbę Punktów Rankingowych wystartują w cyklu OMDŚ (8 osób w 
turnieju żeńskim i męskim) kwalifikuje się do gier finałowych (wybór króla i królowej plaży) 

 Termin Turnieju Finałowego to 06 - 08 wrzesień 2013 r. (przyjazd 06.09.2013r o godz. 12.00)
 Turniej finałowy rozgrywany jest na koszt organizatora.
 Szczegółowy system turnieju finałowego zostanie przedstawiony uczestnikom 06.09.2013r. w Zachełmiu.

Rozdział III
Nagrody:

 Pierwsze trzy pary w poszczególnych turniejach od 1 do 6 otrzymują pamiątkowe medale/statuetki.
 Osiem najlepszych osób kwalifikuje się do Finału (wybór króla i królowej plaży) w Zachełmiu na koszt  

organizatora.
 Pierwsze miejsce (król/królowa) plaży otrzymuje darmowy pobyt dla dwóch osób w Rezydencji Lawendowe 

Wzgórze od czwartku do niedzieli (termin pobytu należy wcześniej uzgodnić).
 Drugie miejsce otrzymuje darmowy pobyt dla dwóch osób w Rezydencji Lawendowe Wzgórze od piątku do 

niedzieli (termin pobytu należy wcześniej uzgodnić).
 Trzecie miejsce otrzymuje darmowy pobyt dla dwóch osób w Rezydencji Lawendowe Wzgórze od soboty 

do niedzieli (termin pobytu należy wcześniej uzgodnić).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej.

Ze sportowym Pozdrowieniem
ORGANIZATORZY
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