
  Komunikat Nr  1- SP/2022 
z dnia 15.05.2022 

w sprawie terminów rozgrywek wojewódzkich i centralnych siatkówki plażowej w 
sezonie 2022 

 
 

I. Terminy młodzieżowych rozgrywek centralnych zgodnie z nowym systemem rozgrywek: 

24.06 - 26.06.2022 Półfinał MP kadetek i kadetów OOM 

29.06 - 03.07.2022 

 
17-20-07.2022            

Puchar Bałtyku – Kołobrzeg  
 
Finał Ogólnopolski U11,12,13 ch – 
Puck, dz - Sulejów lub Kołobrzeg dz i ch 
 

03 - 05.07.2022 Półfinał MP młodziczek i młodzików 

  

07- 09.07.2022 Półfinał MP juniorek i juniorów 

15 - 17.07.2022 Finał MP  kadetek Stary Sącz  
Finał MP kadetów Myślenice 
 

22 - 24.07.2022 Finał MP juniorek i juniorów 
29 - 31.07.2022 Finał MP młodziczek i młodzików  

 
II. Terminy i miejsce rozgrywek eliminacji wojewódzkich: 

1. W zależności od  ilości zgłoszeń do poszczególnych kategorii przewidujemy rozegranie   

    turniejów: 

 03.06.2022  (piątek)      mini plażówka chłopcy U11,U12,U13 Kamień Krajeński 

         04.06.2022 młodzicy  Kamień Krajeński 

         05.06.2022 młodziczki Kamień Krajeński 

         10.06.2022 ( piątek)  Mini plażówka dziewcząt  U11,U12,U13         
Wielka 
Nieszawka                                       

      11.06.2022 
         12.06.2022               

kadetki   
         kadeci 

Wielka 
Nieszawka 
 

       18.06.2022 juniorki Wielka 
Nieszawka 

      19.06.2021 juniorzy  

      20.09.2021   

     02.07.2022 seniorki Wielka Nieszawka 

     03.07.2022 seniorzy Wielka Nieszawka 

 
 

  

   
2. Miejsce  
rozgrywek: 

  

a. Wojewódzki Ośrodek Siatkówki Plażowej, Kamień Krajeński ul. Jeziorna, Jezioro Mochel 

b. Wojewódzki Ośrodek Siatkówki Plażowej, Centrum Sportu i Rekreacji, Older Wielka Nieszawka, ul. 
Toruńska 34/40 

3. Dwa dni po terminie zgłoszeń zostanie rozesłany komunikat z wykazem zakwalifikowanych drużyn 
i programem poszczególnych zawodów. 

 
III. Uczestnictwo w zawodach: 
1. W Mistrzostwach Województwa w mogą brać udział zawodnicy/ki: 

  11 lat i młodsi           -  U11 dz/ch                    2011 i młodsi, 

     12 lat i młodsi            - U12 dz/ch                     2010 i młodsi, 

     13 lat i młodsi           - U 13 dz/ch                     2009 i młodsi, 

15 lat i młodsi – kategoria młodzik/ka 2007 i młodsi, 

16 i 17 lat – kategoria kadet/ka 2005, 2006 młodsi 

18 i 19 lat – kategoria junior/ka 2003 i młodsi 
20 lat oraz starsi – kategoria senior/ka  

 
 



 
IV. Warunki uczestnictwa 

a. posiadanie aktualnej licencji siatkówki plażowej KPZPS do odbioru w biurze zawodów podczas 
weryfikacji, 

b. posiadanie aktualnych badań lekarskich potwierdzonych w „Książeczce Sportowo –   
    Lekarskiej Zawodnika”. 

       c. okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem pozwalającym określić wiek, datę urodzenia, nr PESEL 

d. dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 60,00 zł. od zawodnika w kategoriach młodzieżowych   
    i 100,00 od zawodnika seniora/ki oraz wpłaty za licencję 40,00 na konto KPZPS 07 8144 0005   
    2001 0011 9933 0001 w terminie jak termin zgłoszeń do turnieju w danej kategorii wiekowej  

e. Jeżeli warunki pandemii uniemożliwią rozegranie Mistrzostw Województwa wpłata   
    wpisowego zostanie zwrócona. 

f. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej (załącznik nr 2) 
   g. zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej (załącznik nr 3) 

    h. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby pełnoletniej (załącznik nr 4) 

    i. zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby pełnoletniej (załącznik nr 5) 
    j. zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka 

     w mistrzostwach województwa w siatkówce plażowej (załącznik nr 6) 
    k. obowiązek informacyjny (załącznik nr 7) 
    l. załącznik nr 2,3,4,5 i 6 należy przesłać do KPZPS wraz z formularzem zgłoszeniowym   
       w terminie odpowiednim dla danej kategorii. Zawodnicy startujący w kilku kategoriach   
       składają w/w załączniki jeden raz przy pierwszym zgłoszeniu. 

 

V. Zgłoszenia 
2. Zgłoszenia do zawodów w poszczególnych kategoriach należy przesłać na formularzu 

zgłoszeniowym: 

- młodzicy, kadeci, juniorzy (załącznik nr 1), 
- U11,,U12,U13               (załącznik nr 2), 
- seniorzy                         (załącznik nr3) na adres biuro@kpzps.pl  

   2. W rozgrywkach o Mistrzostwo Województwa w kategoriach: senior i seniorka obowiązują zapisy 

indywidualne. Oznacza to, że wszystkie pary chcące wystartować w Mistrzostwach Województwa muszą 
zgłosić się samodzielnie poprzez wysłanie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego na 
adres biuro@kpzps.pl oraz samodzielne dokonanie wpłaty wpisowego. Wpisowe w dniu zawodów nie 

będzie przyjmowane. Mistrzostwa seniorskie odbędą się pod warunkiem zgłoszenia się do 

zawodów minimum 12 par w danej kategorii. Łączenie par w kategorii senior/a możliwe w obrębie 
województwa kujawsko - pomorskiego 
3. Przyjmowane będą formularze wypełnione w formacie word. Wypełnienia odręczne, pdf i jpg, zdjęcia 

nie będą uwzględniane. 
a. Terminy zgłoszeń do godziny 15.00 dnia: 

        25.05.2022r. U11,U12,U13 ch 
        31.05.2022r. młodziczki i młodzicy 

        07.06.2022r kadetki i kadeci 

       14.06.2022r. juniorki i juniorzy 
        28.06.2022r. seniorki i seniorzy 

 
4. Rejestracja zawodników 
1. Zawodnik, który zamierza wystąpić w zawodach KPZPS po raz pierwszy zobowiązany jest 

zarejestrować się w systemie rejestracji zawodników siatkówki plażowej beach. pzps.pl w 
terminie: 
         U11,U12,U13   do 01.06.2022r., 

młodzicy do 01.06.2022r., 
kadeci do 07.06.2022r., 
juniorzy do 14.06.2022r., 
 

2. Zawodnicy , którzy w poprzednich sezonach uczestniczyli w rozgrywkach weryfikują swoje dane. 
3. Do rejestracji należy przygotować następujące dane: 

• nazwisko i imię, 

• data urodzenia, 

• adres zamieszkania (miejscowość, kod, ulica, nr domu), 

• nr pesel, 

• nr telefonu, 

• adres email, 

• przynależność klubowa, 

mailto:biuro@kpzps.pl
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE6GhEoLBYRFEguHQMXSENYF1RWVkEnQ1RRAwweAVMEBhAAc0NBVhpYEhUJBFdIDwMpNEoWRl92dnQBfC5CdWc%3D


• płeć, 

• rozmiar koszulki. 

4. W celu zarejestrowania się należy skopiować podany link https://beach.pzps.pl/pl/site/login,  założyć  
konto i wprowadzić dane. 
5. Po dokonaniu zgłoszeń zawodników przez kluby zostanie przeprowadzona weryfikacja danych w 

systemie. Brak rejestracji skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do rozgrywek. Osoby odpowiedzialne 
za zgłoszenia zawodników w klubach dopilnowują dokonania rejestracji zawodników. 

 
5. Nagrody 

 
1. W kategoriach młodzieżowych, zespoły, które zajmą miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach 

Województwa otrzymują medale. 
2. W kategorii senior zawodnicy otrzymują medale i  nagrodę finansową: 1m- 600zł., 2 m- 400zł., 

3m- 200zł. 

3. Pozostałe informacje 
a. ubiór zawodników uczestniczących w turniejach musi być zgodny z przepisami PZPS w 

przeciwnym razie sędzia nie dopuszcza zawodników/ek do rozgrywek. 
b. gdy organizator jest fundatorem strojów zawodników, mają oni obowiązek w nich występować. 
c. drużyny, których zawodnicy należą do różnych klubów dostarczają do biura KPZPS w terminie 

obowiązującym do zgłoszenia pisemne porozumienie między prezesami tych klubów w kwestii: 
który klub reprezentują i podziału punktów rankingowych. 

d. do półfinału MP awansują zgodnie z nowym systemem rozgrywek: 
- trzy pierwsze drużyny w kategorii junior, 
- dwie pierwsze drużyny w kategoriach: juniorka, kadet/ki, młodzik/ka. 
- seniorzy/ki kończą zawody na etapie wojewódzkim 
- U11/12/13 do finału ogólnopolskiego awansują dwie pierwsze drużyny w każdej kategorii 

e. w przypadku niestawienia się drużyny na zawody lub niedopuszczeniu zawodników do rozgrywek 

opłata licencyjna i wpisowe nie podlega zwrotowi. 
f. w przypadku kwestii spornych, których nie reguluje Regulamin Zawodów oraz niniejszy komunikat 

ostateczną decyzję podejmuje przedstawiciel Komisji Siatkówki Plażowej KPZPS 
g. obowiązkiem sędziego jest dopuszczenie do gry zawodników/ek wyłącznie w strojach zgodnych 

z obowiązującym regulaminem PZPS. 
h. Sędzia Główny każdego turnieju jest zobowiązany do przekazania organizatorowi pełnej 

dokumentacji np. protokołów, klasyfikacji końcowej w formie papierowej i formie elektronicznej oraz 
na adres biura biuro@kpzps.pl w formie elektronicznej natychmiast po zakończeniu zawodów przed 
realizacją ekwiwalentu. W razie potrzeby zgłoszonej przez sędziego trzy dni przed zawodami 
organizator zapewni drukarkę. 

i. wypłata ekwiwalentów sędziowskich następuje na podstawie delegacji sędziowskiej lub faktury 

przelewem pięć dni po wykonaniu w pełni zadania i rozliczeniu się z organizatorem. 
j. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW, OPŁATY WPISOWEGO I LICENCJI PO WYZNACZONYM 

TERMINIE ORAZ W DNIU ZAWODÓW NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE 

k. Organizator nie ubezpiecza zawodniczek/ów 

l. zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi na dany dzień obostrzeniami 
wprowadzonymi ustaleniami Rządowymi i Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 

 
                                                                           Ze sportowym pozdrowieniem 

 
Sławomir Borlik 

Komisja Siatkówki Plażowej KPZPS 

 
Załączniki: 

nr 1 formularz zgłoszeniowy młodzicy, kadeci, juniorzy 
nr 2 formularz zgłoszeniowy U11,12,13 
nr 3 formularz zgłoszeniowy seniorzy 
nr 4zgoda udział w zawodach osoby niepełnoletniej 
nr 5 zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej i wizerunku 
nr 6  zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby pełnoletniej 
 nr 8 zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby pełnoletniej 
 nr 7 obowiązek informacyjny 

 

Bydgoszcz,15 .05.2022 

https://beach.pzps.pl/pl/site/login
mailto:biuro@kpzps.pl

