Regulamin
OTWARTYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W MINISIATKÓWCE PLAŻOWEJ
ORGANIZATOR:
Organizatorem Otwartych Mistrzostw Śląska w minisiatkówce plazowej w minisiatkówce plażowej
jest Wydział Siatkówki Plażowej SZPS i Volley Dąbrowa Górnicza
Sponsorzy:.

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ
URZĄD MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
UCZESTNICY:
1. Otwartych Mistrzostw Śląska w mini siatkówce plażowej rozegrany zostanie dla trzech
kategorii wiekowych:
- U – 11 ur 2011
- U – 12 ur 2010
- U – 13 ur 2009
2. W turnieju mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy którzy:
- zostali zgłoszeni na adres e-mail: biuro@szps.pl ( maksymalnie jedna para z klubu w każdej
kategorii wiekowej)
- zawodnik może grać tylko w jednej kategorii wiekowej
- posiadają ważne badania lekarskie- (może być druk F-02 ),
- posiadają dokument ze zdjęciem lub dowód potwierdzający tożsamość zawodnika,
- strój sportowy zgodnie z przepisami siatkówki plażowej PZPS (z numeracją 1 i 2 na koszulkach),
- dokonali opłaty startowej przelewem na konto SZPS
Wysokość opłaty startowej od zawodnika wynosi 10 zł.

TERMIN I MIEJSCE:
1. 17.09 - Otwarte Mistrzostwa Śląska w mini siatkówce plażowej chłopców - Dąbrowa Górnicza,
Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona, ul Letnia 9
2. 18.09.2022 r. Otwarte Mistrzostwa Śląska w mini siatkówce plażowej dziewcząt - Dąbrowa
Górnicza, Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona, ul Letnia 9

PROGRAM SPORTOWO-ORGANIZACYJNY ZAWODÓW:
WPROWADZENIE
Odprawa dla każdej z kategorii odbędzie się w biurze zawodów znajdującego się przy boiskach o
godzinie 9.00. Na odprawie odbędzie się̨ weryfikacja dokumentów uprawniających do gry oraz

omówienie systemu rozgrywek. Następnie odbędzie się losowanie par.
Turniej Główny - obowiązuje system podwójnych eliminacji (brazylijski) do wyłonienia zwycięzców
w każdej kategorii wiekowej. Start ( zaraz po odprawie) około godz. 9:30. Po zakończeniu zawodów
odbędzie się dekoracja najlepszych zespołów.
1. O systemie rozegrania spotkań́ w turnieju, uczestnicy zostaną̨ poinformowani przez Sędziego
Głównego
2. Obowiązują przepisy PZPS.

ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@szps.pl do dnia 15.09.2022.
W zgłoszeniu należy podać:
- imiona i nazwiska uczestników,
- kategorię wiekową, w której zespół będzie uczestniczył,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Zawody rozgrywane będą piłkami MIKASA VLS 300. Organizator zawodów zabezpiecza 2 piłki na
boisko.
2. Organizator zabezpiecza wodę dla zawodników.
3. Sprawy sporne podczas trwania zawodów rozstrzyga Sędzia Główny.
4.W przypadku bardzo złych warunków pogodowych decyzje o kontynuowaniu zawodów podejmują
Sędzia Główny wraz z organizatorami turnieju.
5. Najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowe puchary i medale .
6.Zespoły uczestniczące winny dokonać ubezpieczeń we własnym zakresie, organizator nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach (namiotach) przewidzianych jako
pomieszczenia dla uczestników turniejów.
7. Wszelkich formalności dotyczących założenia licencji jak będzie można dokonać bezpośrednio na
odprawie technicznej zawodów.

