
PODKARPACKI WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ 

Komunikat Organizacyjny 

Turnieju Półfinałowego Mistrzostw Polski Juniorek 

w siatkówce plażowej 2016 r. 

 

1.Termin i miejsce zawodów 

Zawody zostaną rozegrane w terminie 22-23 czerwca 2016 r. na boiskach Zespołu Szkół  

w Błażowej przy ulicy Ks. Adolfa Kowala 4.  

Wjeżdżając do Błażowej od Rzeszowa - 200 m za stacją benzynową Elefant w prawo. 

 

2.Organizator i program zawodów 

Organizatorami zawodów są  Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Podkarpacki Wojewódzki 

Związek Piłki Siatkowej, a gospodarzem jest  STS „Klima” Błażowa. Organizator zawodów  

zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty startowej (wpisowego) w wysokości 50 zł od 

pary, płatne u Organizatora przed rozpoczęciem zawodów.  

Opłata będzie miała miejsce wtedy gdy inni organizatorzy równoległych zawodów je 

wprowadzą.  

Kontakt z organizatorem tel. 607 087 108 – Marcin Gontarz 

 

22 czerwca 

9.00 - Odprawa techniczna i weryfikacja dokumentów zawodników w miejscu rozegrania 

zawodów ( boiska Zespołu Szkół ). 

10.00 – Rozpoczęcie zawodów.  

23 czerwca  

10.00 Ciąg dalszy zawodów. 

ok godz. 14.00 – Zakończenie zawodów 

 

 

 



3.Zakwaterowanie i wyżywienia 

Dla zawodniczek i trenerów proponujemy zakwaterowanie  w Błażowej – Zajazd Gaj  - ul. Ks. 

Pilipca 1. 

Pokoje 3 osobowe w cenie 30 zł od osoby 

Pokoje 2 osobowe w cenie 40 zł od osoby 

Wyżywienie około 35 zł od osoby. 

Rezerwacja – Pan Grzegorz Woźniak Tel 603 500 385. Wszystko płatne gotówką. 

Sędziowie zakwaterowani są w Błażowej ul 3 maja 4, Restauracja Stary Bank. 

Przed przyjazdem proszę skontaktować się z właścicielem tel.668 763 685. 

4.Przepisy sportowe 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową, 

Handbookiem na rok 2016 oraz Regulaminem rozgrywek centralnych dla kategorii 

młodzieżowych. 

Startują zawodniczki urodzone w roku 1997 i młodsze. 

Zawodniczki są zobowiązane do posiadania: 

- ważnej licencji zawodnika siatkówki plażowej, 

- ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, 

- ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania piłki siatkowej przez lekarza 

upoważnionego do orzecznictwa w zakresie medycyny sportu. 

 

        Przewodniczący 

       Wydziału Siatkówki Plażowej PWZPS 

        Marcin Gontarz 

 


