
REGULAMIN ZAWODÓW 

O MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO 
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ W KATEGORIACH MŁODZIEŻOWYCH ORAZ SENIORSKICH 

 
Sezon 2022 

 
I. CEL ROZGRYWEK 
1. Wyłonienie zespołów z województwa Kujawsko – Pomorskiego do udziału w rozgrywkach Mistrzostw Polski oraz 

w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. 
2. Wyłonienie drużynowego Mistrza Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Siatkówce Plażowej 
3. Stworzenie możliwości rywalizacji sportowej w siatkówce plażowej w kategoriach młodzieżowych oraz seniorskich. 
4. Kształtowanie tożsamości regionalnej. 
5. Popularyzacja piłki siatkowej plażowej w województwie Kujawsko – Pomorskim. 

 

 

II. UCZESTNICY ROZGRYWEK 2022: 
1. zawodnicy/ki w wieku 15 lat i młodsi 2007 i młodsi – kategoria młodzik/czka 

zawodnicy/ki w wieku 16 i 17 lat 2005, 2006 i młodsi – kategoria kadet/ka 
zawodnicy/ki w wieku 18 i 19 lat 2003 i młodsi – kategoria junior/ka 
zawodnicy/ki w wieku 20 lat oraz starsi – kategoria senior/ka 

2. Uprawnieni do gry są zawodnicy zgłoszeni przez kluby zrzeszone w KPZPS, posiadający wykupioną licencję zawodniczą na 
dany rok oraz książeczkę sportowo – lekarską zawodnika z ważnymi badaniami lekarskimi 

3. Na odprawie przed zawodami należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem pozwalającym określić wiek, datę 
urodzenia, nr PESEL. 

4. Licencje siatkówki plażowej wydaje KPZPS dla kategorii seniorskich oraz młodzieżowych. Licencje zawodników/czeki 
kategorii młodzieżowych upoważniają do grania we wszystkich rozgrywkach młodzieżowych do szczebla centralnego 
włącznie. 

5. Rozgrywki seniorskie kończą się na etapie wojewódzkim. 
 

III. ZASADY ROZGRYWEK: 
1. Drużyny składają się z 2 osobowego zespołu (bez możliwości zmiany z zawodnikami rezerwowymi) plus jeden trener. 
2. W przypadku udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim kontuzji zawodnika lub innej wyjątkowej sytuacji 

uniemożliwiającej udział jednego z zawodników, decyzje o dopuszczeniu do zmiany podejmuje obecny na zawodach 
przedstawiciel Komisji Siatkówki Plażowej KPZPS 

3. Zawodnik raz zgłoszony w danym klubie nie może zostać zgłoszony ponownie z innym zawodnikiem w nowym klubie. 
4. Zawodnik który został zgłoszony jako kontuzjowany nie może już wziąć udziału do końca rozgrywek. 
5. Istnieje możliwość łączenia zawodników z różnych klubów w celu stworzenia drużyny reprezentującej jeden klub we 

wszystkich rozgrywkach młodzieżowych do szczebla centralnego włącznie. 
6. Warunkiem dopuszczenia jest pisemna zgoda obu klubów podpisana przez osobę upoważnioną zgodnie z wpisem w KRS 

lub ewidencji 
7. W przypadku kontuzji obu zawodników, do dalszych gier awansuje następny zespół. 

     IV.SYSTEM ROZGRYWEK: 
8. System rywalizacji o Mistrzostwo Województwa: 

a. w zawodach w każdej z kategorii wiekowej rozgrywanych jednego dnia może startować maksymalnie 16 par, 
b. w przypadku zgłoszenia do rozgrywek powyżej 16 zespołów istnieje możliwość dostosowania systemu rozgrywek 

np. rozgrywanie jednego seta do 21 punktów, lub do wygrania dwóch setów rozgrywanych do 15 punktów. W przypadku 
rozgrywania turnieju do wygrania jednego seta po uzgodnieniu z sędziami i zawodnikami istnieje możliwość rozgrywania 
turnieju od fazy półfinałowej do wygrania dwóch skróconych setów. Ostateczną decyzję o sposobie rozgrywania 
zawodów podejmuje przedstawiciel KPZPS. 

c. zawodnicy z kategorii niższej mogą startować w kategorii wyższej 
d. sposób rozegrania zawodów ustalony jest w zależności od liczby zgłoszonych zespołów: 

- do pięciu zespołów „każdy z każdym” 
- sześć - siedem zespołów w dwóch grupach „każdy z każdym’’, następnie zwycięzcy grup A, B na krzyż z zespołami 

z drugiego miejsca - półfinał, przegrani o miejsca III - IV, zwycięzcy o miejsca I - II 
- osiem zespołów w dwóch grupach „każdy z każdym’’, następnie zwycięzcy grup A, B o miejsca I – II, zespoły z drugiego 

miejsca o miejsca III - IV 
- dziewięć – szesnaście zespołów „ system brazylijski’’. Mecze w grupach gra się "każdy z każdym" - kolejność gier zgodna 

z tabelą Bergera. Po rozegraniu meczów ustala się kolejność zespołów w grupie zgodnie z zasadami: 
▪ zwycięstwo 2 pkt 
▪ porażka 1 pkt 
▪ walkower 0 pkt. 

e. o kolejności zespołu w grupie decydują: 
▪ ilość punktów za wygrane mecze. 



▪ lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych. 
▪ lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do straconych. 
▪ wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

9. Do półfinału MP awansują zgodnie z nowym systemem rozgrywek: 
a. trzy pierwsze drużyny w kategorii junior, 
b. dwie pierwsze drużyny w kategoriach: juniorka, kadet/ki, młodzik/czka. 
c. seniorzy/ki kończą zawody na etapie wojewódzkim 

 
V. ORGANIZACJA ZAWODÓW: 
10. Do organizacji zawodów w przypadku każdej kategorii wymagane są minimum dwa boiska w bezpośrednim sąsiedztwie. 
11. Boiska i teren gry muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa zgodnie z standardami PZPS. (odpowiednie odległości 

pomiędzy boiskami i innymi elementami infrastruktury) - minimum 1 gwiazdka w systemie „gwiazdek” PZPS. 
12. W przypadku posiadania przez organizatora więcej niż dwa boiska, jednego dnia można przeprowadzić jednocześnie 

zawody w dwóch kategoriach wiekowych /chłopcy - dziewczęta/ 
13. Organizator turnieju ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki rozgrywania zawodów (obsługa techniczna, boiska, 

sprzęt, tablice wyników, itp.) 
14. Zespoły pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia 

 

IV. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 
1. Każdy klub może zgłosić 4 zespoły do każdej kategorii z oznaczeniem numeracji od najlepszej do najsłabszej (1 - 4). 

Automatycznie do turnieju kwalifikują się zespoły z numerami 1 i 2. W przypadku wolnych miejsc w wyniku nie zgłoszenia się 
par z klubów przysługuje prawo zgłoszenia większej ilości par. Decyzję o dodatkowych zgłoszeniach zostanie podjęta przez 
przedstawicieli Komisji Siatkówki Plażowej KPZPS. 

2. Wraz ze zgłoszeniem należy wpłacić opłatę startową oraz licencję zawodniczą na konto KPZPS: 07 8144 0005 2001 0011 
9933 0001. 

3. zgłoszenie na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1) drogą elektroniczną na adres biuro@kpzps.pl oraz wpłatę należy 
wykonać w terminie podanym w Komunikacie na dany rok rozgrywek. W przypadku niestawienia się drużyny na zawody lub 
niedopuszczeniu zawodników do rozgrywek opłata licencyjna i startowe nie podlega zwrotowi. 

4. Przyjmowane będą formularze wypełnione w formacie word. Wypełnienia odręczne, pdf i jpg, zdjęcia nie będą 
uwzględniane. 

5. Na podstawie dokonanych zgłoszeń na stronie internetowej zostanie umieszczona lista przyjętych zespołów oraz określony 
będzie system rozgrywek dla określonej kategorii wiekowej oraz godzina rozpoczęcia zawodów. 

 

V. PRZEPISY GRY: 
1. Rozgrywki przeprowadzone są zgodnie z Przepisami Gry w Siatkówkę Plażową PZPS. 

wymiary boiska 8 x 8, 
wysokość siatki: 

- młodziczki 215 cm, 
- młodzicy 235 cm, 

- kadetki i juniorki 224 cm.kadeci i juniorzy 243 cm. 

2. Wszystkie mecze w siatkówkę plażową rozgrywane są: 
a. do dwóch wygranych setów 
b. każdy set rozgrywany jest systemem zapisu ciągłego (każda zagrywka to punkt) 
c. dwa pierwsze sety rozgrywane są do 21 punktów, z koniecznością uzyskania dwóch punktów przewagi, bez punktu 

granicznego 
d. set trzeci, decydujący - rozgrywany jest do 15 punktów, z koniecznością uzyskania dwóch punktów przewagi, bez 

punktu granicznego 
e. zawody rozgrywane są oddzielnie w poszczególnych kategoriach wiekowych dla kobiet (dziewcząt) i mężczyzn 

(chłopców). 
f. organizator w szczególnych sytuacjach może podjąć decyzję o dostosowaniu systemu rozgrywek do aktualnych 

warunków (ilość zespołów i warunki pogodowe).Decyzję podejmuje przedstawiciel KPZPS w uzgodnieniu z sędzią 
głównym. 

 

VI. UBIÓR ZAWODNIKÓW 
1. Ubiór zawodników uczestniczących w turniejach musi być zgodny z przepisami PZPS w przeciwnym razie sędzia 

nie dopuszcza zawodników do rozgrywek. 
2. W przypadku, gdy organizator jest fundatorem strojów zawodników, mają oni obowiązek w nich występować. 
3. We wszystkich turniejach mężczyzn, których dotyczy niniejszy regulamin, strój sportowy zawodników składa się z: 

• krótkich spodenek, gdzie długość spodenek jest określona przez odległość materiału od kolan. Odległość ta musi być 
większa niż 15 cm. 

• koszulki "na ramiączkach" bez rękawów (tank - top). 
4. W przypadku zawodniczek strój sportowy to - dwuczęściowy kostium kąpielowy składający się z: 

• majtek (bez nogawek) 

• topu (krótka koszulka bez rękawków, odsłaniająca brzuch). 

mailto:biuro@kpzps.pl


5. Zawodnicy i zawodniczki tego samego zespołu muszą występować w jednakowych strojach tego samego koloru i kroju. 
6. Zawodnicy mogą nosić czapeczki. 
7. Strój zawodników musi być czysty. 
8. Zarówno koszulki zawodników i topy zawodniczek muszą być oznaczone numerami 1 i 2. Numer musi być umieszczony na 

piersiach. Nie wolno grać w strojach nie posiadających oficjalnej numeracji. 
9. Kolor numeru musi wyraźnie odróżniać się od koloru koszulki. Wysokość numeru musi wynosić, co najmniej 10 cm, zaś 

taśma tworząca numer powinna mieć, co najmniej 1,5 cm szerokości. 
10. Zawodnicy muszą grać boso, chyba, że sędzia pierwszy wyrazi zgodę na grę w obuwiu. Tylko na prośbę zawodnika 

w wyjątkowej sytuacji, sędzia pierwszy może wyrazić zgodę na grę w koszulce typu t-shirt założoną pod oficjalny strój 
lub/i w spodniach treningowych. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Przepisy porządkowe i organizacyjne 

a. W szczególnych przypadkach system rozgrywania turnieju może być zmieniony i ustalony przez komisję sędziowską 

w porozumieniu z przedstawicielem Komisją Siatkówki Plażowej, (gdy jest obecny) na zawodach. 
b. W przypadku konieczności przerwania turnieju (z przyczyn niezależnych od organizatorów i komisji sędziowskiej) 

postępuje się następująco: 
c. Ustala się możliwą kolejność poszczególnych zespołów w oparciu o wyniki zakończonych spotkań do czasu przerwania 

turnieju zespołom, których miejsca nie da się ustalić - przyznaje się równą ilość punktów. 
d. zgłoszenia zawodników, opłaty wpisowego i licencji po wyznaczonym terminie oraz w dniu zawodów nie będą 

przyjmowane 
e. W przypadku kwestii spornych, których nie reguluje niniejszy regulamin ostateczną decyzję podejmuje przedstawiciel 

Komisji Siatkówki Plażowej KPZPS 
f. Organizator nie zabezpiecza wody ze względów sanitarnych. 
g. Organizator wyznaczając miejsce pobytu kibiców musi uwzględnić niezakłócane prowadzenie meczów, czytelność dróg 

ewakuacyjnych, możliwość sprawnego poruszania się służb ratunkowych i porządkowych. Organizator może wstrzymać 
mecze do czasu przywrócenia warunków bezpiecznego kontynuowania zawodów bez utrudnień dla przebiegu gier. 

h. zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi aktualnie postanowieniami koronawirusowymi. 
i. organizatorów wspierają wolontariusze. 

2. wypłata ekwiwalentów sędziowskich następuje na podstawie delegacji sędziowskiej lub faktury przelewem pięć dni po 
wykonaniu w pełni zadania i rozliczeniu się z organizatorem. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu ogłoszenia nowego regulaminu 
 

Komisja 
Siatkówki Plażowej KPZPS 



Załączniki: 
nr 1 formularz zgłoszeniowy do kategorii młodzieżowych( młodzik, kadet, junior) 

nr2 formularz zgłoszeniowy do mini plażówki dziewcząt i chłopców ( U11,U12,U13) 
nr 3 formularz zgłoszeniowy do plażówki seniorów ( seniorka, senior) 
nr 4 zgoda rodzica na udział dziecka w Mistrzostwach województwa 
nr 5 zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej i  na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej 

  nr 6 zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby pełnoletniej 
nr 7 obowiązek informacyjny   
nr 8 zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby pełnoletniej 
 

 

Bydgoszcz, 13.05.2022 


