
Rzeszów, 23.05.2016 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

W KATEGORIACH MŁODZIEŻOWYCH,  PROWADZONYCH PRZEZ PODKARPACKI 

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ W RZESZOWIE 

1. W zawodach mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy, którzy: 

- posiadają ważną na dany sezon sportowy licencję siatkówki plażowej PWZPS  
(licencja PZPS nie uprawnia do udziału w rozgrywkach młodzieżowych do lat 19), 
- aktualne badania lekarskie ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 czerwca 2004 r.  
w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzenia  
w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, wraz z późniejszymi 
zmianami), 
- inny dokument potwierdzający tożsamość. 

2. Drużyna składa się z 2 osobowego zespołu (bez możliwości zmiany 2 zawodników/czek            
rezerwowymi) plus jeden trener (opiekun). 

3. W przypadku udokumentowanej kontuzji zawodnika/czka lub innej wyjątkowej sytuacji 
uniemożliwiającej udział jednego z zawodników dopuszcza się za zgodą Wydziału Siatkówki 
Plażowej zmianę. 

4. Zawodnik raz zgłoszony w danym klubie (województwie) nie może zostać zgłoszony 
ponownie w innym zawodnikiem/czką w nowym klubie –województwie. 

5. Zawodnik/czka, który został zgłoszony jako kontuzjowany nie może już wziąć udziału do 
końca rozgrywek. 

6. Wydział Siatkówki Plażowej zezwala na łączenie zawodników z różnych województw w celu 
tworzenia nowych drużyn reprezentujących jedno województwo we wszystkich rozgrywkach 
młodzieżowych (pod warunkiem, że wypożyczenie nastąpi najpóźniej po rundzie 
wojewódzkiej a przed zgłoszeniem do rozgrywek półfinałowych). Warunkiem dopuszczenia 
jest pisemna zgoda klubu oraz w przypadku zmiany województwa pisemna zgoda 
odpowiedniego Wydziału Siatkówki Plażowej w Województwie. 

7. Uprasza się kluby o bezpłatne wypożyczenie zawodników do klubów zajmujących się 
szkoleniem  i udziałem w rozgrywkach siatkówki plażowej a WZPS nie pobieranie opłat z tego 
tytułu. 

8. W przypadku kontuzji obu zawodników do dalszych gier awansuje następny zespół.  
Zespołu nie można uzupełniać w momencie rozpoczęcia turnieju. 

9. Licencje siatkówki plażowej wydaje PWZPS i uprawniają one do gry w wszystkich 
rozgrywkach młodzieżowych na terenie województwa. 

10. Ubiór zawodnika powinien być zgodny z przepisami, w przeciwnym razie sędzia może nie 
dopuścić do rozgrywek. Jeżeli organizator zawodów wojewódzkich ma sponsora , zawodnicy 
mają obowiązek wystąpić w koszulkach organizatora.  
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