Wydział Siatkówki PlaŜowej PZPS
Polish Volleyball Federation Beach Volleyball Department

REGULAMIN ROZGRYWEK
SIATKÓWKI PLAśOWEJ
POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ
Polish Volleyball Federation
Beach Volleyball
Competition’s Regulations

Warszawa 2009

SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ I

4

ROZGRYWKI PZPS

4

1

4

ORGANIZACJA ROZGRYWEK SIATKÓWKI PLAśOWEJ W POLSCE

ROZDZIAŁ II

5

LICENCJA ZAWODNIKA (ZAWODNICZKI) SIATKÓWKI PLAśOWEJ

5

2

LICENCJA ZAWODNIKA (ZAWODNICZKI) SIATKÓWKI PLAśOWEJ

5

3

ZASADY WYDAWANIA LICENCJI PZPS ZAWODNIKA (ZAWODNICZKI) SIATKÓWKI
PLAśOWEJ I REJESTRACJA ZAWODNIKÓW (ZAWODNICZEK) W PZPS
5

4

ZASADY WYDAWANIA LICENCJI WZPS ZAWODNIKA (ZAWODNICZKI) SIATKÓWKI
PLAśOWEJ I REJESTRACJA ZAWODNIKÓW (ZAWODNICZEK) W WZPS
6

ROZDZIAŁ III

8

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW SIATKÓWKI PLAśOWEJ

8

5

ZASADY OGÓLNE

8

6

UBIÓR ZAWODNIKÓW (ZAWODNICZEK) UCZESTNICZĄCYCH W
ROZGRYWKACH PZPS

9

PRAWO ORGANIZATORA TURNIEJU (ZAWODÓW)
DO DOSTARCZENIA KOSZULEK (TOPÓW)

10

8

REKLAMY SPONSORA NA STROJACH SPORTOWYCH

10

9

NAZWA ZESPOŁU

11

10

KONTROLA MEDYCZNA I ANTYDOPINGOWA

11

7

ROZDZIAŁ IV

12

ROZGRYWKI MŁODZIEśOWE

12

11

ROZGRYWKI MŁODZIEśOWE

12

12

SYSTEM ROZGRYWEK OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEśY

13

13

SYSTEM ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW (JUNIOREK)

13

14

ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJÓW FINAŁOWYCH OOM
I MP JUNIORÓW (JUNIOREK)

14

ROZDZIAŁ V

15

ROZGRYWKI MĘśCZYZN (KOBIET) W KATEGORIACH WIEKOWYCH
POWYśEJ 19 LAT

15

15

ROZGRYWKI SENIORÓW (SENIOREK)

15

16

RANKING PZPSI ZASADY OBLICZANIA PUNKTÓW RANKINGOWYCH

16

2

17

SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJÓW GRAND PRIX, PUCHARU POLSKI ORAZ
TURNIEJÓW ELIMINACYJNYCH MISTRZOSTW POLSKI MĘśCZYZN I KOBIET

18

SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJU FINAŁOWEGO MISTRZOSTW
POLSKI W SIATKÓWCE PLAśOWEJ MĘśCZYZN

22

SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJU FINAŁOWEGO MISTRZOSTW
POLSKI W SIATKÓWCE PLAśOWEJ KOBIET

23

20

MISTRZOSTWA POLSKI OLDBOJÓW

24

21

ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE

24

18

19

ROZDZIAŁ VI

25

ORGANIZACJA TURNIEJÓW SIATKÓWKI PLAśOWEJ I PRZEPISY
PORZĄDKOWE

25

22

PRZERWANIE TURNIEJU

25

23

ZASADY PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI TURNIEJÓW SIATKÓWKI PLAśOWEJ
W POLSCE

25

PRZEPISY DYSCYPLINARNE DOTYCZĄCE ZAWODNIKÓW, SĘDZIÓW ORAZ
DZIAŁACZY SIATKÓWKI PLAśOWEJ

26

25

ZASADY SKŁADANIA PROTESTÓW, ODWOŁAŃ I ZAśALEŃ

28

26

CEREMONIAŁ PRZED ROZPOCZĘCIEM MECZU I PO ZAKOŃCZENIU
MECZU (MATCH PROTOCOL)

29

27

CEREMONIA DEKORACJI I WRĘCZANIA NAGRÓD

31

28

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

33

24

Załączniki:
Wniosek o wydanie licencji PZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plaŜowej.
Klasyfikacja końcowa turnieju.
Diagram rozgrywania turnieju systemem podwójnych eliminacji dla 16 zespołów.
Diagram rozgrywania turnieju systemem podwójnych eliminacji dla 24 zespołów.
Diagram rozgrywania turnieju systemem podwójnych eliminacji dla 32 zespołów.

3

Rozdział I
ROZGRYWKI PZPS
1

ORGANIZACJA ROZGRYWEK SIATKÓWKI PLAśOWEJ W POLSCE

1.1

Za przeprowadzenie rozgrywek w siatkówce plaŜowej męŜczyzn i kobiet we
wszystkich kategoriach wiekowych odpowiada Polski Związek Piłki Siatkowej,
a Wydział Siatkówki PlaŜowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej opiniuje
organizatorów poszczególnych turniejów lub cykli.

1.2

Za przeprowadzenie rozgrywek w poszczególnych województwach
i wyłonienie najlepszych zespołów w województwach odpowiadają
odpowiednie Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej.

1.3

Rozgrywki w siatkówce plaŜowej rozgrywane są oddzielnie dla męŜczyzn
(chłopców) i kobiet (dziewcząt) w następujących kategoriach wiekowych:
Do 19 lat (rozgrywki młodzieŜowe):
a)
b)
c)

Młodzicy (Młodziczki)
Kadeci (Kadetki)
Juniorzy (Juniorki)

PowyŜej 19 lat:
a)
b)
c)
1.4

Organizatorem i/lub Promotorem zawodów siatkówki plaŜowej w Polsce moŜe
być:
a)
b)
c)

1.5

Seniorzy (Seniorki)
Oldboje
Inne

PZPS
WZPS
Inna organizacja lub firma po podpisaniu odpowiedniej umowy z PZPS
lub WZPS

Sezon siatkówki plaŜowej trwa od 1 stycznia do 31 grudnia tego samego roku.
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Rozdział II
LICENCJA ZAWODNIKA (ZAWODNICZKI) SIATKÓWKI PLAśOWEJ
2

LICENCJA ZAWODNIKA (ZAWODNICZKI) SIATKÓWKI PLAśOWEJ

2.1

Warunkiem startu w rozgrywkach siatkówki plaŜowej PZPS lub WZPS jest
posiadanie przez zawodnika (zawodniczkę) odpowiedniej licencji zawodnika
(zawodniczki) siatkówki plaŜowej.

2.2

WyróŜnia się następujące rodzaje licencji zawodnika (zawodniczki) siatkówki
plaŜowej:
a)
b)

Licencja PZPS
Licencja WZPS

3

ZASADY WYDAWANIA LICENCJI PZPS ZAWODNIKA (ZAWODNICZKI)
SIATKÓWKI PLAśOWEJ I REJESTRACJA ZAWODNIKÓW
(ZAWODNICZEK) W PZPS

3.1

Licencja PZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plaŜowej jest wydawana
przez Polski Związek Piłki Siatkowej w biurze PZPS lub przez Delegata
Technicznego PZPS na zawodach siatkówki plaŜowej.

3.2

Licencja PZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plaŜowej moŜe być
wydana:
3.2.1 Zawodnikowi
(zawodniczce)
obywatelstwo polskie,

posiadającemu

(posiadającej)

3.2.2 Zawodnikowi (zawodniczce) nieposiadającemu (nieposiadającej)
obywatelstwa polskiego, po przedstawieniu pisemnej zgody
macierzystej federacji oraz zgody odpowiedniej międzynarodowej
federacji (CEV lub FIVB).
3.3

Aby otrzymać licencję PZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plaŜowej,
zawodnik (zawodniczka) musi spełnić następujące warunki:
3.3.1 Wypełnić i złoŜyć w biurze PZPS lub u Delegata Technicznego PZPS
na zawodach siatkówki plaŜowej „Wniosek o wydanie licencji PZPS
zawodnika (zawodniczki) siatkówki plaŜowej”,
3.3.2 Przedstawić waŜne badania lekarskie, wydane zgodnie z ustawą
z dnia 29 maja 2005 roku o sporcie kwalifikowanym,
3.3.3 Dokonać opłaty za licencję PZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki
plaŜowej. Wysokość opłaty w danym sezonie za licencję PZPS jest
określona w komunikacie Wydziału Siatkówki PlaŜowej PZPS,
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Punkt 3.3.4 dotyczy tylko zawodników (zawodniczek), którzy (które) w dniu
złoŜenia „Wniosku o wydanie licencji PZPS zawodnika (zawodniczki)
siatkówki plaŜowej” nie ukończyli (ukończyły) 18 roku Ŝycia.
3.3.4 Dołączyć do „Wniosku o wydanie licencji PZPS zawodnika
(zawodniczki) siatkówki plaŜowej” pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych na wydanie licencji.
3.4

Zawodnicy (zawodniczki) posiadający licencję PZPS zawodnika (zawodniczki)
siatkówki plaŜowej są rejestrowani w PZPS, a następnie uwzględnieni
w rankingu PZPS.

3.5

WaŜność licencji:
3.5.1 Sezonowa - do końca waŜności badań lekarskich, ale nie dłuŜej niŜ do
końca sezonu,
3.5.1.1

W przypadku upłynięcia terminu waŜności licencji, licencja
będzie bezpłatnie przedłuŜona po przedstawieniu nowych
badań lekarskich zgodnie z przepisem 3.5.1,

3.5.2 Jednorazowa - na jeden turniej.
3.6

Licencja zawodnika siatkówki plaŜowej PZPS uprawnia do:
a)

Startu w rozgrywkach PZPS w siatkówce plaŜowej w kategoriach
wiekowych powyŜej 19 lat,

b)

Zdobywania punktów rankingowych zgodnie z miejscem w Klasyfikacji
Końcowej Turnieju,

c)

Otrzymania na wniosek PZPS licencji (certyfikatu) Europejskiej
Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) lub Międzynarodowej Federacji Piłki
Siatkowej (FIVB), uprawniającej (uprawniającego) do udziału w
zawodach międzynarodowych - Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach
Świata, Igrzyskach Olimpijskich i innych imprezach CEV i FIVB.

Punkt 3.6 c nie dotyczy zawodników (zawodniczek) nieposiadających
obywatelstwa polskiego.
4.

ZASADY WYDAWANIA LICENCJI WZPS ZAWODNIKA (ZAWODNICZKI)
SIATKÓWKI
PLAśOWEJ
I
REJESTRACJA
ZAWODNIKÓW
(ZAWODNICZEK) W WZPS

4.1

Zasady
wydawania
licencji
oraz
wysokości
opłat
licencyjnych
w poszczególnych Wojewódzkich Związkach Piłki Siatkowej ustalają
Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej. Ustalone zasady nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
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4.2

Licencja WZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plaŜowej nie uprawnia do
startu w rozgrywkach siatkówki plaŜowej PZPS w kategoriach wiekowych
powyŜej 19 lat.

4.3

Licencja WZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plaŜowej uprawnia do
startu w młodzieŜowych rozgrywkach siatkówki plaŜowej PZPS oraz innych
zawodach rangi WZPS organizowanych przez poszczególne Wojewódzkie
Związki Piłki Siatkowej.
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Rozdział III
ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW SIATKÓWKI PLAśOWEJ
5

ZASADY OGÓLNE

5.1

Zawody siatkówki plaŜowej PZPS rozgrywane są zgodnie z „Official Beach
Volleyball Rules” wydanymi przez FIVB. Polska wersja Oficjalnych Przepisów
Gry w Siatkówkę PlaŜową jest dostępna na stronie www.pzps.pl.

5.2

Zawody siatkówki plaŜowej PZPS mogą być rozgrywane wyłącznie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

5.3

Zasady organizacji, rozgrywania i uczestniczenia w turniejach siatkówki
plaŜowej muszą być zgodne z przepisami prawa obowiązującego na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

5.4

Zawody siatkówki plaŜowej PZPS muszą być rozgrywane piłkami Mikasa
VLS-200 (67 cm +1/-1 cm).

5.5

Podczas zawodów PZPS moŜe być uŜywana siatka o długości 8 m i wielkości
oczek 4,0 x 4,0 cm (tzw. siatka SWATCH). Na siatce moŜe być umieszczony
nadruk reklamowy.

5.6

W przypadku rozgrywania dwóch lub więcej turniejów PZPS w jednym
terminie lub kiedy terminy rozgrywanych turniejów PZPS pokrywają się
zawodnik (zawodniczka) moŜe wystartować tylko w jednym z turniejów,
których terminy w jakikolwiek sposób pokrywają się.

5.7

Zawodnicy (zawodniczki) biorący (biorące) udział w rozgrywkach siatkówki
plaŜowej PZPS muszą przedstawić na odprawie technicznej:

5.8

a)

Licencję PZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plaŜowej lub na
turniejach młodzieŜowych we wszystkich kategoriach wiekowych do 19
lat licencję WZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plaŜowej,

b)

Aktualne
badania
lekarskie,
wydane
zgodnie
z dnia 29 maja 2005 roku o sporcie kwalifikowanym,

c)

Dowód toŜsamości,

d)

Stroje, w jakich zamierzają wystartować w turnieju.

z

ustawą

Organizatorów, zawodników (zawodniczki), sędziów i wolontariuszy,
odbywających się w Polsce międzynarodowych zawodów Europejskiej
Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) i Światowej Federacji Piłki Siatkowej
(FIVB) obowiązują odpowiednie regulaminy tych federacji.
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6

UBIÓR ZAWODNIKÓW
ROZGRYWKACH PZPS

6.1

Ubiór zawodników (zawodniczek) uczestniczących w rozgrywkach PZPS musi
być zgodny z odpowiednimi Przepisami Gry w Siatkówkę PlaŜową,
dotyczącymi m.in. numeracji, koloru, czystości i stroju treningowego.

6.2

We wszystkich rozgrywkach męŜczyzn (chłopców), których dotyczy niniejszy
regulamin, strój sportowy zawodników składa się z:
•
•
•

6.3

(ZAWODNICZEK)

UCZESTNICZĄCYCH

W

krótkich spodenek, gdzie długość spodenek jest określona przez
odległość materiału od kolan. Odległość ta musi być większa niŜ 10 cm,
koszulki „na ramiączka” bez rękawów (tank - top),
ew. akcesoriów i wyposaŜenia dodatkowego.

We wszystkich rozgrywkach kobiet (dziewcząt), których dotyczy niniejszy
regulamin, strój sportowy zawodniczki to:
•
•
•

majtki (briefs) i top (krótka koszulka bez rękawków, odsłaniająca
brzuch) lub
jednoczęściowy kostium kąpielowy,
ew. akcesoria i wyposaŜenie dodatkowe.

6.4

Zawodnicy (zawodniczki) tego samego zespołu muszą występować w strojach
tego samego koloru i kroju. Ze względu na transmisje telewizyjne zaleca się,
aby koszulki (topy) nie były w kolorze białym.

6.5

We wszystkich rozgrywkach PZPS kaŜdy zespół ma obowiązek posiadania,
co najmniej 2 kompletów strojów sportowych. Zespoły nieposiadające strojów
sportowych nie będą dopuszczone do zawodów przez sędziego głównego
turnieju.

6.6

Sędzia pierwszy moŜe dopuścić do gry zawodników w spodenkach, których
długość nie jest zgodna z regulaminem. W przypadku potwierdzenia tego
faktu przez sędziego głównego w protokole z meczu, zespół jest karany
odjęciem 10 punktów rankingowych za kaŜdego zawodnika występującego
w „za długich spodenkach”.

6.7

Zawodnicy (zawodniczki) mogą korzystać z następujących dodatkowych
akcesoriów i wyposaŜenia dodatkowego:
•
•
•
•
•

6.8

czapka, daszek, lub inne nakrycie głowy lub opaska na głowę,
okulary przeciwsłoneczne,
stabilizatory stawów kolanowych i łokciowych,
frotka absorbująca pot na nadgarstek,
jeden zegarek.

W przypadku, gdy organizator (promotor) zawodów dostarcza koszulki (topy)
dla zawodników (zawodniczek), zawodnicy (zawodniczki) mają obowiązek
występowania w koszulkach (topach) dostarczonych przez organizatora.
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7

PRAWO ORGANIZATORA TURNIEJU (ZAWODÓW) DO DOSTARCZENIA
KOSZULEK (TOPÓW)

7.1

Organizator (Promotor) zawodów moŜe dostarczyć koszulki (topy) dla
zawodników (zawodniczek). Dostarczone stroje muszą spełniać wszystkie
wymagania zawarte w „Oficjalnych Przepisach Gry w Siatkówkę PlaŜową”
oraz w niniejszym regulaminie odnośnie wyglądu koszulek (topów).

7.2

Zawodnicy (zawodniczki) muszą nosić koszulki (topy) dostarczone przez
Organizatora turnieju w następujących sytuacjach:
•

Zawsze, kiedy znajdują się w polu gry (w czasie rozgrzewki, ceremonii
przed meczem, podczas meczu oraz ceremonii po zakończeniu
meczu),

•

Podczas oficjalnych ceremonii: otwarcia turnieju, zamknięcia turnieju
oraz wręczania medali i nagród,

•

Podczas wszystkich wywiadów i wypowiedzi rejestrowanych przez
kamerę (TV lub wideo), udzielanych w trakcie trwania turnieju - bez
względu na miejsce nagrania.

7.3

Zawodnikom (zawodniczkom) nie wolno zakładać koszulek (topów) w sposób
powodujący zasłonięcie lub brak moŜliwości identyfikacji reklam na
koszulkach (topach) np. załoŜenie koszulki na „lewą” stronę, tył na przód, itp.
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REKLAMY SPONSORA NA STROJACH SPORTOWYCH

8.1

KaŜdy znak graficzny lub napis umieszczony na stroju sportowym, za
wyjątkiem numeru zawodnika, znaków graficznych producenta stroju i znaków
graficznych PZPS jest traktowany jak nadruk reklamowy (reklama).

8.2

Nadruk reklamowy na koszulkach (topach) nie moŜe zajmować powierzchni
większej niŜ 600 cm², w tym nie moŜe przekroczyć 300 cm² z przodu koszulki
(topu) i 300 cm² z tyłu koszulki (topu).

8.3

Całkowita powierzchnia nadruków reklamowych na spodenkach (majtkach)
zawodników (zawodniczek) nie moŜe być większa niŜ 300 cm².

8.4

Dodatkowe nadruki reklamowe mogą być umieszczone na czapeczce lub
daszku i na opasce na ramię (maksymalna szerokość opaski - 10 cm).
Dopuszcza się posiadanie opaski na kaŜdej ręce. W kaŜdym z wyŜej
wymienionych przypadków powierzchnia nadruku reklamowego nie moŜe
przekroczyć 72 cm².

8.5

Zamiast opaski na rękę dozwolone jest posiadanie tatuaŜu reklamowego
o wielkości nieprzekraczającej 72 cm².
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8.6

Zawodnikom (zawodniczkom) nie wolno posiadać w polu gry akcesoriów typu
ręczniki, butelki z napojami, plecaki, torby itp. z nadrukami reklamowymi.
Akcesoria te nie mogą zasłaniać paneli reklamowych.
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NAZWA ZESPOŁU

9.1

Zespół ma prawo do posiadania własnej nazwy.

9.2

Nazwa zespołu moŜe być nazwą sponsora zespołu.

9.3

Nazwa zespołu nie moŜe w Ŝaden sposób naruszać powszechnie
obowiązujących norm obyczajowych, uraŜać uczuć religijnych oraz
dyskryminować kogokolwiek z powodów rasowych.

9.4

Nazwy zespołu nie moŜna zmieniać w trakcie trwania turnieju.

9.5

Nazwę zespołu naleŜy zgłosić sędziemu głównemu turnieju - najpóźniej
w czasie odprawy technicznej.
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KONTROLA MEDYCZNA I ANTYDOPINGOWA

10.1 PZPS ma prawo do przeprowadzania kontroli medycznej i antydopingowej na
zawodach siatkówki plaŜowej PZPS zgodnie z obowiązującymi przepisami
PZPS dotyczącymi zasad przeprowadzania takich kontroli.
10.2 Kontrole medyczne i antydopingowe na zawodach siatkówki plaŜowej mogą
być przeprowadzane przez wszystkie uprawnione do tego organizacje
i instytucje w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Rozdział IV
ROZGRYWKI MŁODZIEśOWE
11

ROZGRYWKI MŁODZIEśOWE

11.1 Definicja
Rozgrywkami młodzieŜowymi nazywa się wszystkie rozgrywki chłopców i dziewcząt
we wszystkich kategoriach wiekowych do 19 lat.
11.2 Podczas zawodów młodzieŜowych obowiązują wszystkie przepisy zawarte
w Rozdziale III niniejszego regulaminu.
11.3 Wiek zawodników (zawodniczek) mogących startować w poszczególnych
kategoriach wiekowych rozgrywek młodzieŜowych zostanie ogłoszony
w komunikacie Wydziału Siatkówki PlaŜowej.
11.4 W ramach rozgrywek młodzieŜowych PZPS rozgrywane są:
a)

turnieje półfinałowe i turniej finałowy Mistrzostw Polski Kadetów
(Kadetek) w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy,

b)

turnieje półfinałowe i turniej finałowy Mistrzostw Polski Juniorów
(Juniorek),

c)

inne turnieje, znajdujące się w Kalendarzu Rozgrywek PZPS.

11.5 W rozgrywkach Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy oraz Mistrzostw Polski
Juniorów (Juniorek) zawodników (zawodniczki) obowiązuje przynaleŜność
klubowa tzn. obydwaj zawodnicy (obie zawodniczki) muszą reprezentować
ten sam klub.
11.6 W rozgrywkach Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy oraz Mistrzostw Polski
Juniorów (Juniorek) w przypadku kontuzji zawodnika (zawodniczki)
dopuszcza się wymianę kontuzjowanego (kontuzjowanej) zawodnika
(zawodniczki) przed rozpoczęciem zawodów (turnieju) na nowego (nową)
zawodnika (zawodniczkę), pod warunkiem, Ŝe nowy (nowa) zawodnik
(zawodniczka) jest zawodnikiem (zawodniczką) tego samego klubu.
11.7 W przypadku kontuzji dwóch zawodników danego zespołu lub wycofaniu się
danego zespołu z rozgrywek po zakończeniu Turniejów Półfinałowych OOM
i Mistrzostw Polski Juniorów (Juniorek) prawo do startu w Turnieju Finałowym
uzyskuje zespół, który zajął kolejne miejsce w półfinale, w którym startował
kontuzjowany zespół lub zespół, który się wycofał.
11.8 Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach młodzieŜowych PZPS w róŜnych
kategoriach wiekowych otrzymują punkty klasyfikacyjne tylko za zajęcie
miejsca w swojej kategorii wiekowej chyba, Ŝe Ministerstwo Sportu postanowi
inaczej.
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11.9 W turniejach młodzieŜowych, odbywających się nie w ramach Mistrzostw
Polski Kadetów (Kadetek) i Juniorów (Juniorek) zespół mogą tworzyć
zawodnicy (zawodniczki) z róŜnych klubów.
11.10 Podczas rozgrywek młodzieŜowych PZPS zabroniony jest „coaching”
tzn. w czasie meczu trenerowi lub/i opiekunowi zespołu nie wolno:
•
•
•

udzielać rad zawodnikom (zawodniczkom),
w jakikolwiek sposób pomagać zespołowi w grze,
przebywać w polu gry.

11.11 W przypadku wystąpienia
w następujący sposób:
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„coachingu”,

kapitan

zespołu

jest

karany

11.11.1

Po raz pierwszy - ustnym upomnieniem,

11.11.2

Po raz drugi i kolejne - zgodnie z Przepisami Gry, tak jak za
niesportowe zachowanie.

SYSTEM ROZGRYWEK OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEśY

12.1 System rozgrywek i sposób wyłonienia najlepszych zespołów w kategorii
kadetów (kadetek) w danym województwie jest ustalany przez odpowiedni
Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej.
12.2 Cztery najlepsze zespoły z kaŜdego województwa mogą reprezentować dane
województwo w turniejach półfinałowych.
12.3 Cztery turnieje półfinałowe, kaŜdy dla 16 zespołów, rozgrywane są systemem
podwójnych eliminacji.
12.4 Rozstawienie zespołów w turniejach półfinałowych
w komunikacie Wydziału Siatkówki PlaŜowej.

zostanie

podane

12.5 Turniej półfinałowy trwa 2 dni.
12.6 Do turnieju finałowego OOM awansują 4 najlepsze zespoły z kaŜdego turnieju
półfinałowego.
13

SYSTEM ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW (JUNIOREK)

13.1 System rozgrywek i sposób wyłonienia najlepszych zespołów w kategorii
juniorów (juniorek) w danym województwie jest ustalany przez odpowiedni
Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej.
13.2 Cztery najlepsze zespoły z kaŜdego województwa mogą reprezentować dane
województwo w turnieju półfinałowym.
13.3 Cztery turnieje półfinałowe, kaŜdy dla 16 zespołów, rozgrywane są systemem
podwójnych eliminacji.
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13.4 Rozstawienie zespołów w turniejach półfinałowych
w komunikacie Wydziału Siatkówki PlaŜowej.

zostanie

podane

13.5 Turniej półfinałowy trwa 2 dni.
13.6 Do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Juniorów (Juniorek) awansują 4
najlepsze zespoły z kaŜdego turnieju półfinałowego.
14

ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJÓW FINAŁOWYCH OOM I MP
JUNIORÓW (JUNIOREK)

14.1 Termin zgłoszenia do turniejów finałowych OOM i Mistrzostw Polski Juniorów
(Juniorek) oraz termin i miejsce organizacji tych turniejów zostaną podane
w komunikacie Wydziału Siatkówki PlaŜowej.
14.2 W turniejach finałowych OOM i MP Juniorów (Juniorek) uczestniczy 16
zespołów.
14.3 Turniej finałowy rozgrywany jest systemem podwójnych eliminacji dla 16
zespołów (diagram w załączeniu).
14.4 Turniej finałowy trwa dwa dni. W pierwszym dniu rozgrywane są mecze 1 - 24,
zaś w drugim dniu mecze 25 – 30, chyba, Ŝe warunki pogodowe lub inne nie
pozwolą na taki podział.
14.5 Rozstawienie w turniejach finałowych:
•
•
•
•

Zespoły, które zajmą w turniejach półfinałowych pierwsze miejsca
rozlosowane na miejsca R1 – R4.
Zespoły, które zajmą w turniejach półfinałowych drugie miejsca
rozlosowane na miejsca R5 – R8.
Zespoły, które zajmą w turniejach półfinałowych trzecie miejsca
rozlosowane na miejsca R9 – R12.
Zespoły, które zajmą w turniejach półfinałowych czwarte miejsca
rozlosowane na miejsca R13 – R16.

będą
będą
będą
będą

14.6 Losowanie odbywa się na odprawie technicznej w dniu poprzedzającym
turniej.
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Rozdział V
ROZGRYWKI MĘśCZYZN
POWYśEJ 19 LAT
15

(KOBIET)

W

KATEGORIACH

WIEKOWYCH

ROZGRYWKI SENIORÓW (SENIOREK)

15.1 W ramach rozgrywek siatkówki plaŜowej PZPS seniorów (seniorek)
rozgrywane są:
a)
b)
c)
d)

Turnieje Grand Prix Polski,
Turnieje Pucharu Polski,
Turnieje eliminacyjne Mistrzostw Polski,
Turniej finałowy Mistrzostw Polski.

15.2 Mistrzem Polski w siatkówce plaŜowej męŜczyzn (kobiet) zostaje zespół, który
zajmie 1-sze miejsce w turnieju finałowym Mistrzostw Polski.
15.3 W turniejach rozgrywanych w ramach rozgrywek PZPS seniorów (seniorek),
mogą startować zawodnicy (zawodniczki), którzy (które):
a)

ukończyli (ukończyły) 18-sty rok Ŝycia najpóźniej w dniu rozpoczęcia
turnieju,

b)

nie ukończyli (nie ukończyły) 18-go roku Ŝycia, po przedstawieniu
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika
(zawodniczki) na udział w turnieju.

15.4 W rozgrywkach PZPS seniorów (seniorek) mogą startować zespoły
reprezentujące inne kraje.
15.5 Zespoły z innych krajów nie mogą uczestniczyć w turniejach finałowych
Mistrzostw Polski.
15.6 Terminy i miejsca turniejów rozgrywanych w ramach rozgrywek PZPS
publikowane są w kalendarzu rozgrywek siatkówki plaŜowej PZPS.
15.7 Za udział w turniejach rozgrywanych w ramach rozgrywek PZPS zawodnikom
(zawodniczkom) przyznawane są punkty rankingowe.
15.8 KaŜdy turniej rozgrywany w ramach rozgrywek PZPS posiada pulę nagród
pienięŜnych.
15.9 Minimalna pula nagród pienięŜnych na dany rok dla turniejów odbywających
się w ramach rozgrywek PZPS męŜczyzn (kobiet) jest ogłaszana
w komunikacie Wydziału Siatkówki PlaŜowej.
15.10 Podział nagród pienięŜnych w turniejach rozgrywanych w ramach rozgrywek
PZPS podany jest w poniŜszej tabeli.
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Miejsce w
Klasyfikacji
Końcowej

Dla 16 zespołów

Dla 24 zespołów

1

22 %

22 %

2

14 %

14 %

3

11 %

11 %

4

9%

9%

5x2

7%

7%

7x2

5%

4%

9x4

3%

2%

13 x 4

2%

1,5 %

17 x 8

-

1%

Tabela 1. Podział nagród pienięŜnych
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RANKING PZPS I ZASADY OBLICZANIA PUNKTÓW RANKINGOWYCH

16.1 Ranking PZPS jest prowadzony przez Wydział Siatkówki PlaŜowej PZPS dla:
a)
b)

zawodników (zawodniczek),
zespołów.

16.2 Ranking PZPS obowiązuje w czasie jednego sezonu, od pierwszego do
ostatniego turnieju w sezonie.
16.3 Punkty rankingowe naliczane
zawodników (zawodniczek).

są

indywidualnie

dla

poszczególnych

16.4 Punkty rankingowe przyznawane są zawodnikom (zawodniczkom) za udział:
a)
b)

w turniejach odbywających się w ramach rozgrywek PZPS, lub
w turniejach międzynarodowych CEV i FIVB.

16.5 Suma punktów zdobytych we wszystkich turniejach PZPS oraz oficjalnych
turniejach międzynarodowych CEV i FIVB decyduje o miejscu zawodnika
(zawodniczki) w rankingu PZPS.
16.6 Naliczanie punktów rankingowych następuje od turnieju, przed którym
zawodnikowi (zawodniczce) została wydana licencja PZPS zawodnika
(zawodniczki) siatkówki plaŜowej.
16.7 Zawodnikom (zawodniczkom) posiadającym licencję jednorazową, do
rankingu zalicza się tylko punkty przyznane w turnieju, na który została
wydana licencja PZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plaŜowej.
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16.8 Ilość punktów rankingowych
w danym turnieju zaleŜy od:
a)
b)

przyznanych

zawodnikowi

(zawodniczce)

Puli nagród pienięŜnych oraz
Miejsca w Klasyfikacji Końcowej Turnieju.

16.9 Algorytm obliczania punktów rankingowych w zaleŜności od puli nagród
pienięŜnych i miejsca zajętego w turnieju podano w poniŜszej tabeli:
Miejsce
w Klasyfikacji
Końcowej
1

Przyznane punkty rankingowe
Pula nagród pienięŜnych
= ilość punktów rankingowych
100

2

90 % punktów rankingowych za 1-sze miejsce

3

80 % punktów rankingowych za 1-sze miejsce

4

70 % punktów rankingowych za 1-sze miejsce

5x2

60 % punktów rankingowych za 1-sze miejsce

7x2

50 % punktów rankingowych za 1-sze miejsce

9x4

40 % punktów rankingowych za 1-sze miejsce

13 x 4

30 % punktów rankingowych za 1-sze miejsce

17 x 8

20 % punktów rankingowych za 1-sze miejsce

25 x 16

10 % punktów rankingowych za 1-sze miejsce

41 x 32

5 % punktów rankingowych za 1-sze miejsce

Tabela 2. Punkty rankingowe.
16.10 Punkty rankingowe zespołu jest to suma punktów rankingowych posiadanych
przez poszczególnych zawodników tworzących zespół.
16.11 Ilość posiadanych przez zespół punktów rankingowych decyduje
o „rozstawieniu” poszczególnych zespołów w Eliminacjach oraz w Turnieju
Głównym turnieju odbywającego się w ramach rozgrywek PZPS
16.12 Rozstawienie zespołów odbywa się zgodnie z zasadą - zespół z większą
ilością punktów rankingowych ma zawsze niŜszy numer startowy od zespołu
z mniejszą ilością punktów rankingowych. W przypadku równej ilości punktów
rankingowych o miejscu „rozstawienia” decyduje losowanie. Losowanie
odbywa się podczas Odprawy Technicznej.
16.13 Rozstawienie zespołów w pierwszym turnieju w sezonie odbywa się w oparciu
o punkty rankingowe z sezonu poprzedniego.
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16.14 Reprezentanci Polski oddelegowani przez PZPS na turnieje CEV i/lub FIVB
w terminie pokrywającym się z turniejami z kalendarza PZPS, otrzymują
punkty rankingowe wyliczone w następujący sposób:
16.14.1

W przypadku udziału w turnieju CEV:

Liczbę zdobytych punktów rankingowych CEV mnoŜy się przez trzy,
przy czym zawodnik (zawodniczka) moŜe otrzymać najwyŜej tyle punktów, ile
jest moŜliwe do zdobycia w turnieju, w którym nie wystartował (wystartowała).
16.14.2

W przypadku udziału w turnieju FIVB:

Liczbę zdobytych punktów rankingowych FIVB mnoŜy się przez cztery,
przy czym zawodnik (zawodniczka) moŜe otrzymać najwyŜej tyle punktów, ile
jest moŜliwe do zdobycia w turnieju, w którym nie wystartował (wystartowała).
17

SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJÓW GRAND PRIX, PUCHARU POLSKI
ORAZ
TURNIEJÓW
ELIMINACYJNYCH
MISTRZOSTW
POLSKI
MĘśCZYZN I KOBIET

17.1 Wszystkie zespoły, które mają zamiar wystartować w turnieju odbywającym
się w ramach rozgrywek PZPS i przyślą swoje zgłoszenie do biura PZPS
najpóźniej do godziny 14.00, trzy dni robocze przed rozpoczęciem turnieju
będą rozstawione zgodnie z rankingiem. Zgłoszenie musi zostać przysłane
faksem do biura PZPS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
osyropiatko@pzps.pl.
17.2 Potwierdzenie udziału w turnieju (ang. Preliminary Inquiry) dla zespołów
startujących w eliminacjach odbywa się w dniu rozpoczęcia turnieju o godzinie
8.00, o ile Wydział Siatkówki PlaŜowej PZPS nie wydał innego komunikatu
w tej sprawie.
17.3 Potwierdzenia udziału zespołu w turnieju moŜe dokonać jedynie zawodnik
(zawodniczka) danego zespołu.
17.4 Odprawa techniczna (ang. Technical Meeting) dla zawodników (zawodniczek)
startujących w eliminacjach rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia turnieju
o godzinie 8.30, o ile Wydział Siatkówki PlaŜowej PZPS nie wydał innego
komunikatu w tej sprawie. Odprawę prowadzi Delegat Techniczny PZPS
lub w przypadku jego nieobecności Sędzia Główny.
17.5 Turnieje Grand Prix, Pucharu Polski oraz turnieje eliminacyjne odbywające się
w ramach rozgrywek PZPS w siatkówce plaŜowej:
a)
b)

Eliminacje,
Turniej Główny (ang. Main Draw).
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17.6 System rozgrywania Eliminacji:
W zaleŜności od ilości zespołów zgłoszonych do turnieju, Eliminacje
rozgrywane są w następujący sposób:
17.6.1 W przypadku startu w Eliminacjach od 0 do 8 zespołów, eliminacji nie
rozgrywa
się.
Wszystkie
zespoły
zostają
automatycznie
zakwalifikowane do Turnieju Głównego.
17.6.2 W przypadku startu w Eliminacjach od 9 do 16 zespołów, eliminacje
rozgrywane są w grupach. W zaleŜności od ilości startujących
zespołów do Turnieju Głównego awansuje od 2 do 4 zespołów z grupy.
17.6.3 W przypadku startu w Eliminacjach 17 i więcej zespołów, eliminacje
rozgrywane są systemem pucharowym do wyłonienia 8 zespołów, które
awansują do Turnieju Głównego.
17.7 Rozstawienia zespołów w Eliminacjach dokonuje się zgodnie z przepisami
16.12 i 16.13
17.7.1 Wszystkie zespoły posiadające punkty rankingowe są rozstawione.
17.7.2 W przypadku rozgrywania Eliminacji w grupach, zespoły rozstawia się
zgodnie z zasadą „serpentyny” rozpoczynając od grupy A, potem B, C,
D, a następnie D, C, B, A itd.
17.7.3 O miejscach startowych zespołów
rankingowych decyduje losowanie.

nieposiadających

punktów

17.7.4 Zespoły z „ujemnymi” punktami rankingowymi są rozstawiane zgodnie
z przepisem 16.12.
17.8 Mecze w grupach rozgrywane są w kolejności zgodnej z Tabelą Bergera (w
załączeniu).
17.9 O kolejności zespołu w grupie decydują:
a)

Ilość punktów za wygrane mecze obliczona zgodnie z zasadą:
•
•
•

za zwycięstwo 2 pkt.,
za poraŜkę 1 pkt,
za nie przystąpienie do meczu lub walkower 0 pkt.

b)
c)
d)

Lepszy (wyŜszy) stosunek setów wygranych do przegranych,
Lepszy (wyŜszy) stosunek małych punktów zdobytych do straconych,
Wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi
zespołami.
17.10 Turniej Główny jest rozgrywany systemem podwójnych eliminacji dla 16
zespołów (diagram w załączeniu).
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17.11 Zespoły zajmujące najwyŜsze miejsca w rankingu PZPS, które zgłosiły się do
Turnieju zgodnie z przepisem 17.1 „rozstawione” są w turnieju Głównym
z numerami R1 - R8, za wyjątkiem numeru R5.
17.12 Wydział Siatkówki PlaŜowej PZPS ma prawo do przyznania w Turnieju
Głównym jednej „dzikiej karty” z numerem R5. W przypadku nieprzyznania
„dzikiej karty”, wolne miejsce zajmowane jest przez kolejny zespół z rankingu.
Dzika Karta moŜe być przyznana danemu zawodnikowi/zespołowi tylko jeden
raz w sezonie.
17.13 Zespoły „rozstawione” w Turnieju Głównym informowane są o rozstawieniu
przez biuro PZPS.
17.14 Potwierdzenie udziału w turnieju przez zespoły „rozstawione” w Turnieju
Głównym musi nastąpić najpóźniej w pierwszym dniu rozgrywania Turnieju
Głównego do godziny 9.00, o ile Wydział Siatkówki PlaŜowej PZPS nie wydał
innego komunikatu w tej sprawie.
17.15 Zespoły, które awansują do Turnieju Głównego z Eliminacji otrzymują
w Turnieju Głównym miejsca R9 - R16 zgodnie z diagramem dla 16 zespołów.
17.16 Pula nagród pienięŜnych w turniejach odbywających się w ramach rozgrywek
PZPS, dzielona jest między wszystkie 16-cie zespołów uczestniczące
w Turnieju Głównym, zgodnie z Tabelą 1.
17.17 Zespoły, które nie wystartowały w Turnieju Głównym, a tym samym
niesklasyfikowane w Klasyfikacji Końcowej Turnieju nie mają prawa do
otrzymania nagrody pienięŜnej.
17.18 W przypadku, kiedy nie ma moŜliwości rozegrania Turnieju Głównego
systemem podwójnych eliminacji, Turniej Główny rozgrywany jest systemem
pucharowym.
17.19 Wycofanie się zespołu z turnieju odbywającego się w ramach rozgrywek
PZPS:
17.19.1

Zespół moŜe wycofać się z turnieju do godziny 14.00 w dniu
poprzedzającym
rozpoczęcie
turnieju
bez
Ŝadnych
konsekwencji. Wycofanie musi nastąpić w takiej samej formie jak
zgłoszenie do turnieju tj. musi zostać przysłane faksem do biura
PZPS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
osyropiatko@pzps.pl.

17.19.2

W przypadku nie potwierdzenia udziału w turnieju podczas
Preliminary Inquiry (tzw. nie pojawienie się, ang. „no show”)
zespół ponosi następujące konsekwencje:
a)

po raz pierwszy w sezonie – bez konsekwencji,
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17.19.3

b)

po raz drugi w sezonie - odjęcie obydwu zawodnikom
(zawodniczkom)punktów rankingowych w wysokości 50%
punktów przysługujących za pierwsze miejsce w danym
turnieju,

c)

po raz trzeci i kolejny w sezonie - odjęcie obydwu
zawodnikom (zawodniczkom) punktów rankingowych w
wysokości 100% punktów przysługujących za pierwsze
miejsce w danym turnieju oraz zakaz startu obydwu
zawodników (zawodniczek) w jakimkolwiek zespole w
następnym turnieju rozgrywanym w ramach rozgrywek
PZPS.

W przypadku nie przystąpienia do zawodów zespół ponosi
następujące konsekwencje:
a)

W Eliminacjach - odjęcie obydwu zawodnikom punktów
rankingowych w wysokości 50% punktów przysługujących
za pierwsze miejsce w danym turnieju,

b)

W Turnieju Głównym - odjęcie obydwu zawodnikom
punktów rankingowych w wysokości 100% punktów
przysługujących za pierwsze miejsce w danym turnieju
oraz zakaz startu obydwu zawodników w jakimkolwiek
zespole w następnym turnieju rozgrywanym w ramach
rozgrywek PZPS.

17.19.4

Wszystkie przypadki nie potwierdzenia udziału w turnieju lub
nieprzystąpienia do zawodów spowodowane działaniem „siły
wyŜszej” będą rozpatrywane przez Wydział Siatkówki PlaŜowej
PZPS. Aby Wydział Siatkówki PlaŜowej rozpatrywał taki
przypadek zespół musi przesłać do biura PZPS stosowne
dokumenty lub oświadczenie „dobrej woli” w ciągu 24 godzin od
zakończenia turnieju.

17.19.5

Przypadki spowodowane działaniem „siły wyŜszej” to:
a)
b)
c)
d)
e)

Kontuzja,
Choroba,
Wypadek w drodze na zawody,
Śmierć lub Ŝałoba,
Konieczność wypełnienia obowiązków wobec osób
trzecich lub zawodowych związanych z pracą
o charakterze słuŜby publicznej.

17.20 W przypadku kontuzji w „ostatnim momencie” przed zawodami jednego
(jednej) z zawodników (zawodniczek) w zespole, drugi (druga) zawodnik
(zawodniczka) raz w sezonie moŜe wystąpić w Eliminacjach z innym (inną),
niezgłoszonym (niezgłoszoną) do turnieju zawodnikiem (zawodniczką) pod
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warunkiem potwierdzenia udziału zespołu w turnieju podczas Preliminary
Inquiry.
18

SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJU FINAŁOWEGO
POLSKI W SIATKÓWCE PLAśOWEJ MĘśCZYZN

MISTRZOSTW

18.1 Prawo startu w Turnieju Finałowym mają zawodnicy, którzy uzyskają
największą liczbę punktów w rankingu PZPS.
18.2 W Turnieju Finałowym mogą wystartować tylko zawodnicy, którzy w danym
sezonie uczestniczyli, w co najmniej trzech turniejach, które odbywały się
w ramach rozgrywek PZPS.
18.3 W Turnieju Finałowym uczestniczą 24 zespoły.
18.4 W Turnieju Finałowym nie są rozgrywane Eliminacje.
18.5 Turniej Finałowy rozgrywany jest systemem podwójnych eliminacji dla 24
zespołów (diagram w załączeniu).
18.6 Zespoły zajmujące najwyŜsze miejsca w rankingu PZPS, które potwierdziły
swój udział w Turnieju Finałowym zostaną rozstawione w Turnieju Głównym
z numerami R1 - R24, z wyjątkiem numerów R9 i R10.
18.7 Wydział Siatkówki PlaŜowej ma prawo do przyznania dwóch „dzikich kart”
z numerami R9 i R10. W przypadku nieprzyznania „dzikich kart”, wolne
miejsca zajmowane są przez kolejne zespoły z rankingu.
18.8 W uzasadnionych przypadkach ilość przyznanych „dzikich kart” moŜe ulec
zmianie.
18.9 Pula nagród pienięŜnych w Turnieju Finałowym zostanie ogłoszona
w komunikacie Wydziału Siatkówki PlaŜowej PZPS.
18.10 Pula nagród pienięŜnych w Turnieju Finałowym jest dzielona między
wszystkie 24 zespoły uczestniczące w turnieju, zgodnie z Tabelą 1.
18.11 Potwierdzenie udziału w turnieju (ang. Preliminary Inquiry) oraz Odprawa
Techniczna (ang. Technical Meeting) dla zespołów startujących w Turnieju
Finałowym Mistrzostw Polski MęŜczyzn odbywa się w dniu poprzedzającym
rozpoczęcie turnieju. Termin i miejsce powyŜszych spotkań zostaną podane
w komunikacie Wydziału Siatkówki PlaŜowej PZPS.
18.12 Potwierdzenia udziału zespołu w turnieju moŜe dokonać jedynie zawodnik
danego zespołu.
18.13 Zespoły, które nie potwierdziły swojego udziału w Turnieju Finałowym
podczas Odprawy Technicznej i/lub nie wystartowały w Turnieju Finałowym
nie będą sklasyfikowane w Klasyfikacji Końcowej Turnieju i nie mają prawa do
otrzymania nagrody pienięŜnej.
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19

SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJU FINAŁOWEGO
POLSKI W SIATKÓWCE PLAśOWEJ KOBIET

MISTRZOSTW

19.1 Prawo startu w Turnieju Finałowym mają zawodniczki, które uzyskają
największą liczbę punktów w rankingu PZPS.
19.2 W Turnieju Finałowym mogą wystartować tylko zawodniczki, którzy w danym
sezonie uczestniczyły, w co najmniej trzech turniejach, które odbywały się
w ramach rozgrywek PZPS.
19.3 W Turnieju Finałowym uczestniczy 16 zespołów.
19.4 W Turnieju Finałowym nie są rozgrywane Eliminacje.
19.5 Turniej Finałowy rozgrywany jest systemem podwójnych eliminacji dla 16
zespołów (diagram w załączeniu).
19.6 Zespoły zajmujące najwyŜsze miejsca w rankingu PZPS, które potwierdziły
swój udział w Turnieju Finałowym zostaną rozstawione w Turnieju Głównym
z numerami R1 – R16, z wyjątkiem numerów R5 i R6.
19.7 Wydział Siatkówki PlaŜowej ma prawo do przyznania dwóch „dzikich kart”
z numerami R5 i R6. W przypadku nieprzyznania „dzikich kart”, wolne miejsca
zajmowane są przez kolejne zespoły z rankingu.
19.8 W uzasadnionych przypadkach ilość przyznanych „dzikich kart” moŜe ulec
zmianie.
19.9 Pula nagród pienięŜnych w Turnieju Finałowym zostanie ogłoszona
w komunikacie Wydziału Siatkówki PlaŜowej PZPS.
19.10 Pula nagród pienięŜnych w Turnieju Finałowym jest dzielona między
wszystkie 16 zespołów uczestniczące w turnieju, zgodnie z Tabelą 1.
19.11 Potwierdzenie udziału w turnieju (ang. Preliminary Inquiry) oraz Odprawa
Techniczna (ang. Technical Meeting) dla zespołów startujących w Turnieju
Finałowym Mistrzostw Polski Kobiet odbywa się w dniu poprzedzającym
rozpoczęcie turnieju. Termin i miejsce powyŜszych spotkań zostaną podane
w komunikacie Wydziału Siatkówki PlaŜowej PZPS.
19.12 Potwierdzenia udziału zespołu w turnieju moŜe dokonać jedynie zawodnik
danego zespołu.
19.13 Zespoły, które nie potwierdziły swojego udziału w Turnieju Finałowym
podczas Odprawy Technicznej i/lub nie wystartowały w Turnieju Finałowym
nie będą sklasyfikowane w Klasyfikacji Końcowej Turnieju i nie mają prawa do
otrzymania nagrody pienięŜnej.
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20

MISTRZOSTWA POLSKI OLDBOJÓW

20.1 W Mistrzostwach Polski Oldbojów mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w
roku poprzedzającym ukończyli 35-ty rok Ŝycia i starsi.
20.2 W ramach Mistrzostw Polski Oldbojów rozgrywany jest Turniej Finałowy
Mistrzostw Polski Oldbojów.
20.3 Mistrzem Polski Oldbojów w siatkówce plaŜowej na dany rok zostaje zespół,
który w Turnieju Finałowym Mistrzostw Polski Oldbojów zajmie 1-sze miejsce.
20.4 Mistrzostwa Polski Oldbojów rozgrywane są w następujących kategoriach
wiekowych
a) PowyŜej 80 lat
b) PowyŜej 85 lat
c) PowyŜej 90 lat
d) PowyŜej 100 lat
gdzie bierze się pod uwagę łączny wiek zawodników tworzących zespół.
20.5 Zespół (a tym samym zawodnicy tworzący zespół) moŜe (mogą) wystartować
tylko w jednej kategorii wiekowej.
20.6 Zespoły, które zajęły pierwsze cztery pozycje w poprzednim roku zostaną
rozstawione z numerami R1 - R4, o ile występują w tej samej kategorii
wiekowej. O rozstawieniu pozostałych zespołów decyduje losowanie.
20.7 Inne zasady rozgrywania Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski Oldbojów
w siatkówce plaŜowej są określone w Regulaminie Mistrzostw Polski
Oldbojów w siatkówce plaŜowej.
21

ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE

21.1 Zasady organizacji rozgrywek na terenie danego województwa oraz zasady
prowadzenia rankingu Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej ustalają
poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej.
21.2 Wszystkie turnieje siatkówki plaŜowej odbywające się w ramach rozgrywek
WZPS powinny być opublikowane w ogólnodostępnym kalendarzu rozgrywek
WZPS.
21.3 Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej mają obowiązek przesłać do PZPS
kalendarz rozgrywek WZPS do 30 maja danego roku.
21.4 Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej mają obowiązek złoŜyć do PZPS
do 30 września danego roku sprawozdanie z turniejów zorganizowanych
w swoim województwie. W sprawozdaniu powinny zostać uwzględnione
wszystkie turnieje, jakie odbyły się w danym sezonie, w ramach rozgrywek
WZPS.
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Rozdział VI
ORGANIZACJA TURNIEJÓW SIATKÓWKI PLAśOWEJ I PRZEPISY
PORZĄDKOWE
22

PRZERWANIE TURNIEJU

22.1 W szczególnych przypadkach system rozgrywania turnieju moŜe być
zmieniony i ustalony przez Sędziego Głównego zawodów w porozumieniu
z Delegatem Technicznym PZPS.
22.2 W przypadku konieczności przerwania turnieju postępuje się następująco:
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a)

Sporządza się Klasyfikację Końcową Turnieju na podstawie wyników
meczów zakończonych do momentu przerwania turnieju,

b)

Zespołom, których miejsc w Klasyfikacji Końcowej Turnieju nie da się
ustalić, przyznaje się równą ilość punktów rankingowych będącą
średnią arytmetyczną punktów rankingowych przewidzianych dla tych
miejsc,

c)

Zawodnikom (zawodniczkom) wypłaca się nagrody pienięŜne wyliczone
wg. zasady podanej w przepisie 22.2 b.

ZASADY PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI TURNIEJÓW SIATKÓWKI
PLAśOWEJ W POLSCE

23.1 Warunkiem przyznania organizacji turnieju lub cyklu turniejów w ramach
rozgrywek PZPS w dowolnej kategorii wiekowej jest:
a)

Przesłanie do biura PZPS zgłoszenia o chęci organizacji turnieju.
Zgłoszenie powinno zawierać: miejsce oraz termin turnieju, pulę nagród
pienięŜnych, dokładne dane teleadresowe organizatora,

b)

Podpisanie umowy z PZPS lub jego pełnomocnikiem,

c)

Dokonanie opłaty licencyjnej zgodnie z podpisaną umową,

d)

Spełnienie warunków Regulaminu Rozgrywek Siatkówki PlaŜowej
PZPS.

23.2 Organizatorowi turnieju (zawodów) w tym równieŜ młodzieŜowego przysługuje
prawo do pobrania opłaty (wpisowego) od zespołów uczestniczących
w turnieju. Wysokość opłaty ustala Organizator.
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PRZEPISY DYSCYPLINARNE DOTYCZĄCE ZAWODNIKÓW, SĘDZIÓW,
ORAZ DZIAŁACZY SIATKÓWKI PLAśOWEJ

24.1 Niezarejestrowane turnieje
KaŜdy turniej niezarejestrowany w Polskim Związku Piłki Siatkowej lub Wojewódzkim
Związku Piłki Siatkowej traktowany jest jako turniej „DZIKI”. Zawodnicy posiadający
licencję PZPS zawodnika siatkówki plaŜowej oraz sędziowie PZPS nie mają prawa
uczestniczenia w takich turniejach.
24.2 Kary finansowe
24.2.1 Delegat Techniczny PZPS obecny na zawodach PZPS, a w przypadku
nieobecności Delegata Technicznego PZPS, sędzia główny zawodów
jest uprawniony do nakładania kar finansowych na zawodników
(zawodniczki) biorących (biorące) udział w zawodach w następujących
przypadkach:
Rodzaj wykroczenia

Wysokość kary (w złotych)

Nieregulaminowe spodenki („za długie”
lub/i „workowate” spodenki) w turnieju
głównym.
Dotyczy rozgrywek męŜczyzn.

50 zł

Wykopanie piłki poza pole gry.

100 zł

Niepodpisanie protokołu po meczu przez
kapitana.

100 zł

Zniszczenie sprzętu lub/i wyposaŜenia
boiska

100 zł + pokrycie zniszczeń

Nie przystąpienie do gry w Turnieju
Głównym.
Niepotwierdzenie udziału w
określonym w pkt 17.2 i 17.14

100 zł dla kaŜdego zawodnika.

terminie

Odrzucenie protestu z powodu Braku
Podstaw do Rozpatrzenia Protestu.
Niesportowe zachowanie wobec zespołu
przeciwnego,organizatorów,
publiczności, sędziów oraz innych osób
zaangaŜowanych w organizację turnieju.
Niewłaściwe
zachowanie
podczas
turnieju mające negatywny wpływ na
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100 zł

200 zł

200 zł

wizerunek siatkówki plaŜowej.
24.2.2 W przypadku powtórzenia się podczas danego turnieju wykroczenia
ujętego w tabeli, w kaŜdym kolejnym przypadku nakładana kara
wzrasta o 100 % w stosunku do poprzednio nałoŜonej kary.
24.2.3 Kary finansowe są niezaleŜne (lub/i dodatkowo) od kar wynikających
z innych punktów regulaminu lub/i Przepisów Gry w Siatkówkę
PlaŜową.
24.3 Kary nakładane na zawodników, sędziów oraz działaczy:
a)

Wszystkie sprawy sporne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu
lub nie ujęte w Regulaminie Rozgrywek Siatkówki PlaŜowej PZPS,
rozstrzyga Wydział Siatkówki PlaŜowej.

b)

W przypadku konieczności ukarania: zawodnika, sędziego lub
działacza, itp. za uchybienia regulaminowe na zawodach Siatkówki
PlaŜowej – Wydział Siatkówki PlaŜowej wnioskuje do Wydziału
Dyscypliny PZPS o nałoŜenie stosownych kar na te osoby.

c)

Instancją odwoławczą od nałoŜonych kar - jest Sąd Odwoławczy PZPS.

24.4 Kary wobec zawodników ukaranych podczas meczu dyskwalifikacją:
24.4.1 W przypadku dyskwalifikacji zawodnika (zawodniczki) w czasie meczu,
decyzję o dalszej grze zawodnika (zawodniczki) w turnieju podejmuje
sędzia główny turnieju.
24.4.2 W przypadku ukarania zawodnika (zawodniczki) dwukrotnie w sezonie
dyskwalifikacją, zawodnik (zawodniczka) zostanie automatycznie
pozbawiony (pozbawiona) licencji PZPS zawodnika (zawodniczki)
siatkówki plaŜowej w danym sezonie, a dalsze decyzje odnośnie jego
(jej)
gry
w
turniejach
siatkówki
plaŜowej
w
sezonach
następnych rozpatruje Wydział Siatkówki PlaŜowej i kieruje odpowiedni
wniosek do Wydziału Dyscypliny PZPS.
24.4.3 W przypadku naruszenia zasad zawartych w statucie PZPS,
regulaminach i innych postanowieniach PZPS, stosuje się sankcje
zgodne z przepisami dyscyplinarnymi PZPS. Na wniosek Wydziału
Siatkówki PlaŜowej sankcje nakłada Wydział Dyscypliny PZPS.
24.4.4 Czasowa lub całkowita utrata licencji zawodnika następuje za:
a)

Grę w turniejach i zawodach, nie zarejestrowanych w PZPS lub
WZPS - pozbawienie licencji do końca sezonu i utrata prawa do
otrzymania licencji na następny sezon.

b)

Grę w turniejach międzynarodowych, nie zarejestrowanych
w CEV lub FIVB, lub bez licencji uprawniającej do gry
27

w turniejach międzynarodowych - pozbawienie licencji na okres
od 2 lat do dyskwalifikacji doŜywotniej włącznie.
c)

25

W powyŜszych przypadkach (przepisy 24.2.4a i 24.2.4.b.) mogą
być zastosowane równieŜ kary dodatkowe.

ZASADY SKŁADANIA PROTESTÓW, ODWOŁAŃ I ZAśALEŃ

25.1 W trakcie meczu zawodnikowi (zawodniczce) przysługuje prawo do protestu
zgodnie z Przepisami Gry oraz Procedurą Rozpatrzenia Protestu.
25.2 Zawodnicy, sędziowie i działacze mają prawo w sprawach regulaminowych
składać: wnioski, odwołania i protesty - do Wydziału Siatkówki PlaŜowej po
wpłaceniu (gdy, jest taka potrzeba) kaucji w wysokości 200 zł na konto PZPS
w Millenium Bank nr 67 1160 2202 0000 0000 3524 0086.
25.3 W przypadku nie zgadzania się z decyzją Wydziału Siatkówki PlaŜowej
zawodnikowi, sędziemu i działaczowi przysługuje prawo złoŜenia pisemnego
odwołania, zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS.
25.4 Zasady rozpatrywania skarg zawodników przez PZPS określają odrębne
regulaminy i przepisy PZPS.
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CEREMONIAŁ PRZED ROZPOCZĘCIEM MECZU I PO ZAKOŃCZENIU
MECZU (MATCH PROTOCOL)

-10 min
- 8 min

- 7 min.

- 6 min.

- 1 min.

0 min.
Koniec
meczu

Koniec poprzedniego meczu. Sędziowie wypełniają pomeczowe obowiązki i
opuszczają pole gry.
Zapowiedź nowego meczu. Nowe zespoły i kolejna komisja sędziowska wchodzą
na pole gry. Zawodnicy muszą mieć na sobie oficjalne stroje sportowe.
Zawodnicy mogą się rozgrzewać w polu gry. Sędziowie sprawdzają wyposaŜenie
boiska, warunki gry, strefy dla zawodników oraz protokół z meczu.
Losowanie (UWAGA! Losowanie nie moŜe się odbyć, jeśli, nie ma
przygotowanego protokołu). Losowanie odbywa się w strefie między słupkiem a
stolikiem
sekretarza.
Kapitanowie
podpisują
protokół
i zaznaczają w nim „gwiazdką” zawodnika, który w ich zespole będzie zagrywał
jako pierwszy.
Rozpoczęcie oficjalnej rozgrzewki na siatce. Sędzia pierwszy daje sygnał
gwizdkiem, jednocześnie sygnalizując ile minut będzie trwała rozgrzewka bądź
ile minut pozostało do jej zakończenia, (jeŜeli, losowanie z róŜnych powodów nie
odbyło się 7 minut przed rozpoczęciem meczu)
Zakończenie
oficjalnej
rozgrzewki.
Zawodnicy
opuszczają
boisko
i siadają na krzesełkach w strefach dla zawodników. Sędziowie udają się na
swoje stanowiska. Sędzia pierwszy na podeście, zaś sędzia drugi przed stolikiem
sekretarza. Sędziowie liniowi oraz obsługa boiska równieŜ zajmują swoje miejsca
w polu gry. Po zajęciu miejsc przez sędziów, spiker dokonuje prezentacji
sędziów, a następnie indywidualnej prezentacji zawodników. W przypadku braku
przedstawienia sędziów i zawodników na sygnał sędziego pierwszego zawodnicy
ustawiają się za liniami końcowymi po tej stronie boiska, po której zajęli
krzesełka (Rysunek 1). Na kolejny sygnał sędziego pierwszego zawodnicy
podbiegają do siatki, witają się z przeciwnikami i zajmują miejsca na stronie
boiska, na której będą rozpoczynać grę (Rysunek 2).
Rozpoczęcie meczu.
Sędzia pierwszy schodzi z podestu i staje za linia boczną w pobliŜu swojego
stanowiska. Sędzia drugi dołącza do sędziego pierwszego. Zawodnicy dziękują
przeciwnikom za grę, podchodzą do sędziów i dziękują sędziom. Cała obsada
sędziowska przechodzi wzdłuŜ siatki do stolika sekretarza. Kapitanowie
podpisują protokół, po czym zawodnicy szybko zabierają swoje rzeczy i
opuszczają pole gry. Sędziowie sprawdzają i podpisują protokół, a następnie
wyprowadzają zespoły, jeŜeli zespoły nie opuściły jeszcze pola gry.

W przypadku transmisji meczu ceremoniał moŜe być przystosowany do potrzeb
związanych z wymaganiami Telewizji, odnośnie produkcji programu.
Nie ma potrzeby, aby sędziowie opóźniali opuszczenie pole gry, oczekując na
zakończenie protokołu z meczu. MoŜe to być zrobione poza polem gry.
W uzasadnionych przypadkach (opóźnienia) losowanie moŜe być przeprowadzone
poza polem gry.
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Ceremoniał przed rozpoczęciem meczu. Rysunek 1.

Ceremoniał przed rozpoczęciem meczu. Rysunek 2.
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27

CEREMONIA DEKORACJI I WRĘCZANIA NAGRÓD

27.1 Zespoły, które zajmują pierwsze trzy miejsca w turnieju mają obowiązek
uczestniczenia w ceremonii dekoracji i wręczania nagród.
27.2 W przypadku nieuczestniczenia w ceremonii dekoracji i wręczania nagród, nie
spowodowanym „siłą wyŜszą”, zawodnik (zawodniczka) jest karany (karana)
nieprzyznaniem punktów rankingowych w danym turnieju oraz zakazem startu
w trzech następnych turniejach odbywających się w ramach rozgrywek PZPS.
27.3 Ceremonia dekoracji i wręczania nagród odbywa się w wydzielonej strefie
pola gry po zakończeniu meczu finałowego o 1-sze miejsce.
27.4 W ceremonii dekoracji i wręczania nagród biorą udział nagradzani
(nagradzane) zawodnicy (zawodniczki), osoby dokonujące dekoracji (VIP-y),
przedstawiciele organizatora, sponsorzy i sędziowie.
27.5 W ceremonii dekoracji i wręczania nagród nie moŜe brać udziału rodzina,
dzieci, krewni i znajomi zawodników.
27.6 W czasie ceremonii dekoracji i wręczania nagród akredytowani dziennikarze,
fotografowie i fotoreporterzy muszą znajdować w wyznaczonej strefie, której
lokalizacja umoŜliwia przeprowadzanie relacji oraz robienie zdjęć.
27.7 Ceremonia dekoracji i wręczania nagród składa się z czterech części:
a)
b)
c)
d)

Wręczenie medali i pucharów.
Wręczenie nagród rzeczowych (prezentacja sponsorów).
Oficjalne zamknięcie turnieju (zawodów).
Część nieoficjalna.

27.8 Wręczenie medali i pucharów
Sędziowie wprowadzają zespoły do ceremonii na wydzieloną część pola gry.
Sędziowie prowadzeni przez sędziego głównego stają prostopadle do podium
w pobliŜu podestu przewidzianego dla zespołu, który zajął 2-gie miejsce.
Zespoły ustawiają się za podium.
Zespoły zapowiadane przez spikera wchodzą na podium w następującej
kolejności: jako pierwszy zespół, który zajął trzecie miejsce, następnie zespół
zajmujący drugie miejsce i na końcu zespół, który zajął miejsce pierwsze.
Spiker zapowiada kaŜdy zespół, podając jego nazwę oraz imiona i nazwiska
zawodników(zawodniczek).
Zespół zajmujący trzecie miejsce wchodzi na podium. Spiker przedstawia
osobę (osoby) wręczające medale i puchary. Następuje wręczenie medali
i pucharów.
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Następnie spiker zapowiada zespół, który zajął drugie miejsce oraz
wręczających medale i puchary. Wręczenie medali i pucharów.
Spiker zapowiada zespół, który zajął pierwsze miejsce oraz osobę (osoby)
wręczające medale i puchary. Następuje wręczenie medali i pucharów.
W przypadku, kiedy wręczane są nagrody indywidualne, po dekoracji
następuje wręczenie nagród indywidualnych np. dla najlepszego zawodnika
turnieju. W przypadku, kiedy nagradzany zawodnik (zawodniczka) nie jest
zawodnikiem (zawodniczką) jednego z trzech pierwszych zespołów, ma on
(ona) obowiązek uczestniczyć w ceremonii dekoracji i wręczania nagród.
Krótka chwila dla fotoreporterów. Zdjęcia zawodników na podium oraz osób
wręczających medale i puchary.
27.9 Wręczenie nagród rzeczowych (prezentacja sponsorów).
Spiker zapowiada pierwszego sponsora. Wchodzą przedstawiciele sponsora.
Następuje wręczenie nagród rzeczowych, zdjęcia i odejście sponsorów.
Spiker zapowiada kolejnych sponsorów, powtarzając taki sam cykl wręczania
nagród.
Na końcu następuje prezentacja sponsora głównego. Do strefy ceremonii
wchodzą przedstawiciele sponsora głównego. Następuje wręczenie nagród i
zdjęcia.
Do podium podchodzą (dołączają) pozostali sponsorzy
przedstawiciele, przedstawiciele organizatora i sędziowie. Zdjęcia.

lub

ich

Sponsorzy pojawiają się w strefie dekoracji w kolejności zgodnej z hierarchią,
od patronów medialnych i sponsorów „pomocniczych”, przez sponsorów
strategicznych do sponsora głównego.
Zarówno dekoracji, jak i prezentacji sponsorów
odpowiednia oprawa muzyczna.

powinna towarzyszyć

27.10 Zamknięcie turnieju (zawodów).
Przedstawiciele organizatora (promotora) lub gość specjalny wygłasza krótkie
przemówienie i ogłasza zamknięcie zawodów.
27.11 Część nieoficjalna
Udostępnienie kibicom terenu ceremonii (pola gry). Zdjęcia z zawodnikami,
ich rodzinami, zbieranie autografów. Wywiady telewizyjne, radiowe i prasowe.
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28

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28.1 Regulamin rozgrywek siatkówki plaŜowej PZPS jest własnością Polskiego
Związku Piłki Siatkowej.
28.2 Wykorzystywanie całego lub części regulaminu w celach innych niŜ określone
przez PZPS jest zabronione.
28.3 Prawo do interpretacji regulaminu rozgrywek PZPS przysługuje wyłącznie
Wydziałowi Siatkówki PlaŜowej PZPS.
28.4. W przypadku konieczności interpretacji Regulaminu podczas zawodów
i braku moŜliwości konsultacji decyzji z uprawnionym członkiem Wydziału
Siatkówki PlaŜowej, prawo do podjęcia ostatecznej decyzji przysługuje
Delegatowi Technicznemu PZPS lub Sędziemu Głównemu w przypadku
nieobecności Delegata Technicznego PZPS.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2009.
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