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1.  Struktura Organizacyjna

1.1  Polski Związek Piłki Siatkowej 

Polski Związek Piłki Siatkowej  jest ogólnokrajowym związkiem sportowym działającym w dziedzinie 

piłki  siatkowej,  siatkówki  plażowej  oraz  innych  odmian  piłki  siatkowej  aprobowanych  przez  FIVB 

(Fédération  Internationale  de  Volleyball  -  Międzynarodowa  Federacja  Piłki  Siatkowej)  i  CEV 

(Confédération Européenne de Volleyball - Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej).

 Terenem działania Związku jest teren Rzeczypospolitej Polskiej 

 Dla realizacji swoich celów Związek może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 Siedzibą władz jest miasto stołeczne Warszawa.

Celem Związku jest:

 organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój piłki siatkowej   w Polsce,

 przygotowywanie  kadry  narodowej  do  uczestnictwa  w  międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym,

 reprezentowanie interesów piłki siatkowej w organizacjach krajowych   i międzynarodowych,

 podejmowanie działań na rzecz promocji  i  rozwoju piłki  siatkowej w formie amatorskiej  i  

profesjonalnej,

 prowadzenie  działalności  edukacyjnej  i  wychowawczej  w  zakresie  sportu,  zdrowia 

i ochrony środowiska,

 ochrona  praw  i  interesów  oraz  koordynacja  działań  członków  Związku,  zawodników, 

trenerów, instruktorów, statystyków członków sztabów medycznych, menedżerów, sędziów i 

działaczy,

1.2  Wydział Siatkówki Plażowej 

 Wydział Siatkówki Plażowej jest jednostką organizacyjną Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

 Wydział odpowiada za wszystkie sprawy związane z siatkówką plażową.

 Wydział  pełni  również funkcję organu przygotowującego i  opiniującego projekty tworzące 

warunki do funkcjonowania, rozwoju i promocji siatkówki plażowej na terenie całego kraju.

 Sprawy, o których mowa powyżej Wydział realizuje we współpracy z podmiotami zwanymi 

dalej  „Promotorami”  zajmującymi  się  organizacją  turniejów  Siatkówki  Plażowej,  z 

Wojewódzkimi Związkami Piłki Siatkowej oraz ze sponsorami.  

 W  sprawach  międzynarodowych  Wydział  reprezentowany  jest  przez  uprawnionych 

pracowników PZPS lub uprawnionych członków Wydziału współpracujących z FIVB i CEV. 

2



1.3 Dział Siatkówki Plażowej

Dział Siatkówki  Plażowej  jest  jednostką  organizacyjną  biura  PZPS.  Stanowią ją  pracownicy 

merytoryczni odpowiedzialni za organizację i koordynację wszelkich działań związanych z Siatkówką 

Plażową w Polsce i zagranicą. 

2. Licencja zawodnika (zawodniczki) Siatkówki Plażowej. 

2.1 Rodzaje licencji zawodnika (zawodniczki) Siatkówki Plażowej

Warunkiem startu w rozgrywkach siatkówki plażowej PZPS lub WZPS jest posiadanie przez zawodnika

(zawodniczkę) odpowiedniej licencji zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej.

Wyróżnia się następujące rodzaje licencji zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej: 

 Licencja PZPS

 Licencja WZPS

2.2 Zasady  wydawania  licencji  PZPS  zawodnika  (zawodniczki)  siatkówki  plażowej  i  rejestracja 

zawodników (zawodniczek) w PZPS 

Licencja PZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej jest wydawana przez Polski Związek Piłki  

Siatkowej w biurze PZPS lub przez Delegata Technicznego PZPS na zawodach siatkówki plażowej po 

spełnieniu warunków  zapisu w punkcie 2.2.1. 

Licencja PZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej może być wydana:

 Zawodnikowi (zawodniczce) posiadającemu (posiadającej) obywatelstwo polskie, 

 Zawodnikowi (zawodniczce) nieposiadającemu (nieposiadającej) obywatelstwa polskiego, po 

przedstawieniu  pisemnej  zgody  macierzystej  federacji  oraz  zgody  odpowiedniej 

międzynarodowej federacji (CEV lub FIVB). 

2.2.1 Aby otrzymać licencję PZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej, zawodnik

(zawodniczka) musi spełnić następujące warunki:

a) Zarejestrować się  na  stronie  internetowej  http://beach.pzps.pl zwanej  dalej  programem  i 

postępować zgodnie z zawartymi w nim procedurami. 
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b) Przedstawić, ważne badania lekarskie, wydane zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o 

sporcie na odprawie technicznej (zawodnicy zagraniczni ważny certyfikat medyczny CEV lub FIVB)

c) Dokonać opłaty za licencję PZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej. Wysokość opłaty w 

danym sezonie za licencję PZPS jest określona w komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej PZPS,

Punkt d) dotyczy tylko zawodników (zawodniczek),  którzy (które) w dniu złożenia „Wniosku o  

wydanie licencji PZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej” nie ukończyli (ukończyły) 18  

roku życia.

d) Dołączyć do  „Wniosku  o  wydanie  licencji  PZPS  zawodnika  (zawodniczki)  siatkówki  plażowej” 

pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie licencji na grę w turniejach

e) Wszystkie  pozostałe  dokumenty  niezbędne  do  wydania  licencji  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  25 

czerwca  2010 roku o sporcie.

f) Uiścić  zaległości finansowe z poprzednich sezonów.

2.2.2 Zawodnicy (zawodniczki) posiadający licencję PZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki 

plażowej są rejestrowani w PZPS, a następnie uwzględnieni w rankingu PZPS i FIVB (dotyczy 

turniejów trzygwiazdkowych).

2.2.3 Ważność licencji:

Sezonowa - do końca ważności badań lekarskich, ale nie dłużej niż do końca sezonu. W przypadku 

upłynięcia  terminu  ważności  licencji,  licencja  będzie  bezpłatnie przedłużona po   przedstawieniu 

nowych badań lekarskich zgodnie z przepisem.

Jednorazowa - na jeden turniej.

2.2.4  Licencja zawodnika siatkówki plażowej PZPS uprawnia do:

a) Startu w rozgrywkach PZPS w siatkówce plażowej w kategoriach wiekowych powyżej 19 lat,
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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  2.2.4  c  nie  dotyczy  zawodników  (zawodniczek)  nieposiadających  obywatelstwa 

polskiego.

2.3 Zasady wydawania licencji  WZPS  zawodnika (zawodniczki)  Siatkówki  Plażowej i  rejestracja 

zawodników (zawodniczek) w WZPS. 

2.3.1. 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.

2.3.2 . Licencja WZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej nie uprawnia do startu w 

rozgrywkach siatkówki plażowej PZPS w kategoriach wiekowych powyżej 19 lat.

2.3.3. Licencja WZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej uprawnia do startu w 

młodzieżowych rozgrywkach siatkówki plażowej PZPS oraz innych zawodach rangi WZPS 

organizowanych przez poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej jak również do 

startu w turniejach jednogwiazdkowych odbywających się na terenie WZPS-u, który wydał 

licencje. Ceny licencji WZPS, ustalają odpowiednie WZPS-y. 

3. Organizacja Imprez Siatkówki Plażowej 

3.1 Organizacja rozgrywek 

Za przeprowadzenie rozgrywek w siatkówce plażowej mężczyzn i kobiet we wszystkich kategoriach 

wiekowych odpowiada Polski Związek Piłki Siatkowej, a Wydział Siatkówki Plażowej Polskiego 

Związku Piłki Siatkowej  pełni również funkcję organu przygotowującego i opiniującego projekt 

organizacji poszczególnego turnieju lub cykli. 

Za przeprowadzenie rozgrywek w poszczególnych województwach i wyłonienie  najlepszych 

zespołów w województwach odpowiadają odpowiednie Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej.

Rozgrywki w siatkówce plażowej rozgrywane są oddzielnie dla mężczyzn (chłopców)  kobiet 

(dziewcząt) w następujących kategoriach wiekowych:

5



 

Do 19 lat (rozgrywki młodzieżowe):

a) Młodzicy (Młodziczki)

b) Kadeci (Kadetki)

c) Juniorzy (Juniorki)

Powyżej 19 lat:

a) Seniorzy (Seniorki)

b) Oldboje

c) Inne 

Organizatorem i/lub Promotorem zawodów siatkówki plażowej w Polsce może być:

a) PZPS

b) WZPS

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

Sezon siatkówki plażowej trwa od 1 stycznia do 31 grudnia tego samego roku.

3.2. Zgłoszenie kandydatury do organizacji 

3.2.1 Formularz zgłoszeniowy

Osoba, instytucja,  WZPS  chcący  zorganizować  turniej  Siatkówki  Plażowej  o  charakterze  imprezy 

centralnej musi do biura PZPS przesłać formularz zgłoszeniowy do dnia określonego w formularzu.  

Formularze dostępne są na stronie internetowej www.pzps.pl.

3.2.2 Umowa

Osoba, instytucja,  WZPS  chcący  zorganizować  turniej  Siatkówki  Plażowej  o  charakterze  imprezy 

centralnej  musi  podpisać  umowę  z  Polskim  Związkiem  Piłki  Siatkowej  określającą  zasady 

zorganizowania oraz przeprowadzenia przez Organizatora turnieju. 

3.2.3 Opłata certyfikacyjna
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3.2.3.1 W zamian za przekazanie uprawnienia do organizacji turnieju Organizator uiści na rzecz PZPS  

opłatę  certyfikacyjną  podstawową,  której  wysokość  określana  jest  odrębnym  komunikatem  na 

początku każdego sezonu na rachunek bankowy PZPS.

3.2.3.2.  Jeśli  organizator  deklaruje  organizację  w  tym  samym  roku  kalendarzowym  kolejnych 

turniejów w tej samej kategorii (kobiety/mężczyźni), opłata certyfikacyjna za następny turniej wynosi  

50 % opłaty certyfikacyjnej podstawowej (3.2.3.1) 

3.2.3.3. Organizator jest zobowiązany do wpłaty kwot wymienionej powyżej w terminie do 14 dni od 

daty  podpisania  umowy.  Kwota  ta  stanowi  gwarancję  wpisania  do  kalendarza  rozgrywek  PZPS  i  

realizacji programu promocyjnego dla danego turnieju. 

3.3 Imprezy Siatkówki Plażowej o zasięgu ogólnopolskim:

3.3.1 Rozgrywki młodzieżowe 

Zasady ogólne

Rozgrywkami młodzieżowymi nazywa się wszystkie rozgrywki chłopców i dziewcząt we wszystkich 

kategoriach  wiekowych  do  19  lat.   Wiek  zawodników  (zawodniczek)  mogących  startować  w 

poszczególnych kategoriach wiekowych rozgrywek młodzieżowych zostanie ogłoszony w komunikacie 

Wydziału Siatkówki Plażowej. W ramach rozgrywek młodzieżowych PZPS rozgrywane są:

 Turnieje półfinałowe i turniej finałowy Mistrzostw Polski Młodzików (Młodziczek)

 turnieje półfinałowe i turniej finałowy Mistrzostw Polski Kadetów (Kadetek) w ramach 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,

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

 inne turnieje, znajdujące się w Kalendarzu Rozgrywek PZPS.

W rozgrywkach o Mistrzostwo Polski Młodzików i Młodziczek, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

oraz Mistrzostw Polski Juniorów (Juniorek) zawodników (zawodniczki) obowiązuje przynależność 

klubowa tzn. obydwaj  zawodnicy (obie zawodniczki) muszą reprezentować ten sam klub (w 

momencie rozgrywek)

W rozgrywkach o Mistrzostwo Polski Młodzików i Młodziczek,  Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

oraz Mistrzostw Polski Juniorów (Juniorek) w przypadku kontuzji zawodnika (zawodniczki) dopuszcza 

się wymianę kontuzjowanego (kontuzjowanej) zawodnika (zawodniczki) przed rozpoczęciem 
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zawodów (turnieju) na nowego (nową) zawodnika (zawodniczkę), pod warunkiem, że nowy (nowa) 

zawodnik (zawodniczka) pochodzi z województwa, które wystawiło daną parę do rozgrywek tzn. 

które dana para reprezentuje.

W przypadku kontuzji dwóch zawodników danego zespołu lub wycofaniu się danego zespołu z 

rozgrywek po zakończeniu Turniejów Półfinałowych, MPM, 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.

Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach młodzieżowych PZPS w różnych kategoriach wiekowych 

otrzymują punkty klasyfikacyjne tylko za zajęcie miejsca w swojej kategorii wiekowej chyba, że 

Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowi inaczej.

W turniejach młodzieżowych, odbywających się nie w ramach Mistrzostw Polski Młodzików i 

(Młodziczek),  Mistrzostw Polski Kadetów (Kadetek) i Juniorów (Juniorek) zespół mogą tworzyć 

zawodnicy (zawodniczki) z różnych klubów.

Podczas rozgrywek młodzieżowych PZPS zabroniony jest „coaching” (za wyjątkiem rozgrywek  

w kategorii młodzika) 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.

Dopuszcza się „coaching”  w kategorii młodzika w trakcie przerw regulaminowych. 

W przypadku wystąpienia „coachingu”, kapitan zespołu jest karany  w  następujący sposób:

 Po raz pierwszy - ustnym upomnieniem,

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

3.3.1.1 Turniej o Mistrzostwo Polski w kategorii Młodzika i Młodziczki 

3.3.1.1.1 Cele Turnieju:
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 Stworzenie możliwości rywalizacji sportowej w siatkówce plażowej dla siatkarzy i siatkarek do 

lat 15

 Podniesienie  poziomu  szkolenia  w  siatkówce  plażowej  poprzez  stworzenie  systemu 

rywalizacji sportowej na poziomie ogólnopolskim

 Wstępna selekcja do reprezentacji narodowej. 

Uczestnicy:

Dziewczęta i  chłopcy  urodzeni  w  roku  …......  (rok  urodzenia  obowiązujący  w  danym  roku  jest  

podawany odrębnym komunikatem) i młodsi

 Uprawnieni do gry w Turnieju są zawodnicy/czki wyznaczeni przez Wojewódzkie Związki Piłki 

Siatkowej posiadający licencję siatkówki plażowej swojego Związku oraz badania lekarskie.  

Na odprawie przed zawodami należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

3.3.1.1.3 System rozgrywek

System rozgrywek i sposób wyłonienia najlepszych zespołów w kategorii młodzików (młodziczek) w 

danym województwie jest ustalany przez odpowiedni Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej.

Cztery najlepsze zespoły z każdego województwa mogą reprezentować dane województwo w 

turniejach półfinałowych. Cztery turnieje półfinałowe, każdy dla 16 zespołów, rozgrywane są 

systemem podwójnych eliminacji. Rozstawienie zespołów w turniejach półfinałowych zostanie 

podane w komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej.

Turniej półfinałowy trwa 2 dni.

Do turnieju finałowego MPM awansują 4 najlepsze zespoły z każdego turnieju półfinałowego. 

Turniej finałowy rozgrywany jest systemem podwójnych eliminacji dla 16 zespołów.

3.3.1.1.4 Przepisy gry

 Rozgrywki przeprowadzone są zgodnie z Przepisami Gry w Siatkówkę Plażową PZPS

 Wymiary boiska 8 m x 8 m, wysokość siatki: młodziczki – 215 cm, młodzicy – 235 cm.

 Zawodników obowiązują przepisy dotyczące strojów sportowych uprawniających do gry.

3.3.1.2 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

9



System rozgrywek i sposób wyłonienia najlepszych zespołów w kategorii kadetów (kadetek) w danym 

województwie jest ustalany przez odpowiedni Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej.

Cztery najlepsze zespoły z każdego województwa mogą reprezentować dane województwo w 

turniejach półfinałowych. Cztery turnieje półfinałowe, każdy dla 16 zespołów, rozgrywane są 

systemem podwójnych eliminacji. Rozstawienie zespołów w turniejach półfinałowych zostanie 

podane w komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej.

Turniej półfinałowy trwa 2 dni.

Do turnieju finałowego OOM awansują 4 najlepsze zespoły z każdego turnieju półfinałowego. 

Wytyczne dotyczące organizacji turnieju finałowego OOM w Siatkówce Plażowej 

Miejsce i  termin   turnieju  finałowego  OOM organizator  musi  ustalić  z   Polskim Związkiem Piłki  

Siatkowej

3.3.1.2.1 Po ustaleniu miejsca i terminu , Polski  Związek Piłki Siatkowej deleguje Komisarza w ce lu 

dokonania inspekcji technicznej obiektów rozgrywania zawodów oraz bazy socjalno – bytowej. 

3.3.1.2.2 Zakwaterowanie i  wyżywienie  dla  uczestników zawodów musi  zostać  zorganizowane  w 

sposób nie budzący zastrzeżeń tj.:

 Zakwaterowanie  w  pokojach  max  4  osobowych (zawodnicy)  oraz  max  2  osobowych 

(trenerzy)

 Toalety i prysznice w ilości minimum 1 na 15 osób

 Wyżywienie  w  ilościach  niezbędnych  do  zaspokojenia  potrzeb  żywieniowych  osoby 

uprawiającej sport wyczynowy

 Odległość  boisk  od  miejsca  zakwaterowania  maksymalnie 15 minut  spacerem  (w 

przypadku większej odległości niezbędne jest zapewnienie transportu)

 Wyżywienie (obiad) – najlepiej na terenie zawodów, w przypadku braku takiej możliwości 

maksymalnie  w  miejscu  zakwaterowania.  Śniadania  i  kolacje  powinny  zostać 

zabezpieczone w miejscu zakwaterowania. 

3.3.1.2.3 W turnieju finałowym OOM uczestniczy 16 zespołów.

3.3.1.2.4 Turniej finałowy rozgrywany jest systemem podwójnych eliminacji dla 16 zespołów.
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3.3.1.2.5 Turniej finałowy trwa 2 dni. W pierwszym dniu rozgrywane są mecze 1-24, zaś w drugim 

dniu  mecze  25-30,  chyba  że  warunki  pogodowe  lub  inne  nie  pozwolą  na  taki  podział.  W  dniu  

poprzedzającym rozpoczęcie rozgrywek,  w godzinach wieczornych, należy zorganizować odprawę 

techniczną. 

3.3.1.2.6 W przypadku turnieju podwójnego (męski i żeński w jednym terminie i miejscu) organizator 

jest  zobowiązany  przygotować  minimum  3  pełnowymiarowe  i  wyposażone  boiska  do  siatkówki 

plażowej + 1 boisko rozgrzewkowe .

3.3.1.2.7 W przypadku  turnieju  pojedynczego  organizator  ma  obowiązek  przygotować  2 

pełnowymiarowe i w pełni wyposażone boiska do gry + jedno boisko rozgrzewkowe.

3.3.1.2.8 Na terenie zawodów muszą znajdować się wydzielone miejsca (namioty) dla:

 Sędziów

 Organizatorów

 Komisarza zawodów – przedstawiciela PZPS

 Przedstawicieli MSIT

 Zawodników i /lub zawodniczek

 Trenerów

 Obsługi medycznej

Wszystkie wyżej wymienione pomieszczenia muszą być odpowiednio zabezpieczone przed 

kradzieżą.

3.3.1.2.9 Toalety  - przynajmniej 2 na terenie zawodów jedna dla kobiet druga dla mężczyzn.

3.3.1.2.10. Na zawodach dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (eliminacje i 

zawody finałowe OOM) nie pobiera się opłaty startowej

3.3.1.2.11. Najlepszym zawodnikom w poszczególnych konkurencjach, w zawodach finałowych OOM 

w każdym ze sportów,  wręczane są  za  miejsca  1-3  medale  ,  za  miejsca  1-8 dyplomy,  natomiast  

najwyżej sklasyfikowanym klubom i województwom za miejsca 1-3 puchary a za miejsca 1-8 dyplomy. 
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3.3.1.2.12 Organizacje sportowe,  samorządy,  sponsorzy  mogą  przyznawać  nagrody  rzeczowe  dla 

zawodników pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków na ten cel. Wręczenie nagród musi 

być ustalone z organizatorem finałów OOM i zaakceptowane przez MSiT. 

3.3.1.2.13 Każdy organizator  turnieju  zapewnia  opiekę  medyczną  podczas  zawodów.  (minimum 

ratownik medyczny obecny na terenie zawodów).

3.3.1.2.14 Organizator ma obowiązek przedstawić Komisarzowi  na piśmie potwierdzone zgłoszenie o 

organizacji imprezy do pogotowia ratunkowego. 

3.3.1.2.15 Gospodarz turnieju  ma  obowiązek  zapewnić  odpowiednią  oprawę  zawodów  (spiker,  

ochrona, itp.)

3.3.1.2.16 Gospodarz podczas meczów zapewnia wodę mineralną dla zawodników. 

3.3.1.2.17 Sędziowie opłacani  są  na  podstawie  wytycznych  Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki 

obowiązujących w danym roku. 

3.3.1.2.18 Zawodnicy i zawodniczki mają obowiązek gry w koszulkach organizatora o ile organizator 

takie dostarczy. 

Organizatorzy imprez w siatkówce plażowej mają obowiązek organizacji zawodów siatkówki plażowej  

zgodnie z:

 Przepisami FIVB „ Official Beach Volleyball Rules” obowiązującymi w danym roku 

 Handbookiem. 

3.3.1.3 Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek 

System rozgrywek i sposób wyłonienia najlepszych zespołów w kategorii juniorów (juniorek) w 

danym województwie jest ustalany przez odpowiedni Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej.

Cztery najlepsze zespoły z każdego województwa mogą reprezentować dane województwo w 

turnieju półfinałowym.

Cztery turnieje półfinałowe, każdy dla 16 zespołów, rozgrywane są systemem podwójnych  

eliminacji. 
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Rozstawienie zespołów w turniejach półfinałowych zostanie podane w komunikacie Wydziału 

Siatkówki Plażowej.

Turniej półfinałowy trwa 2 dni.

Do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Juniorów (Juniorek) awansują 4 najlepsze 

zespoły z każdego turnieju półfinałowego. 

Termin zgłoszenia do turniejów finałowych OOM i Mistrzostw Polski Juniorów (Juniorek) oraz termin i 

miejsce organizacji tych turniejów zostaną podane w komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej.

W turniejach finałowych OOM i MP Juniorów (Juniorek) uczestniczy 16 zespołów. 

Turniej finałowy rozgrywany jest systemem podwójnych eliminacji dla 16 zespołów.

Turniej finałowy trwa dwa dni. W pierwszym dniu rozgrywane są mecze 1 - 24, zaś w drugim dniu 

mecze 25 – 30, chyba, że warunki pogodowe lub inne nie pozwolą na taki podział. 

3.3.2. Rozgrywki Seniorskie 

W ramach rozgrywek siatkówki plażowej seniorów (seniorek) rozgrywane są turnieje jedno, dwu i  

trzy gwiazdkowe. Wszystkie te turnieje zaliczane są do rankingu PZPS jako turnieje eliminacyjne do 

turnieju finałowego o Mistrzostwo Polski Seniorów i Seniorek z odpowiednio przeliczoną punktacją. 

Wszystkie  turnieje  bez  względu  na  rangę  muszą  być  zgłoszone  do  odpowiednich  terytorialnie  

Wojewódzkich  Związków  Piłki  Siatkowej  w  celu  dokonania  rejestracji  w  ogólnopolskim  systemie 

turniejów.

Mistrzem Polski w siatkówce plażowej mężczyzn (kobiet) zostaje zespół, który zajmie 1-sze 

miejsce w turnieju finałowym Mistrzostw Polski. 

W przypadku gdy turniej finałowy nie zostanie rozegrany decyzję o przyznaniu 

poszczególnych miejsc podejmuje Wydział Siatkówki Plażowej w oparciu o  aktualny ranking . 

W turniejach rozgrywanych w ramach rozgrywek PZPS seniorów (seniorek), mogą startować 

zawodnicy (zawodniczki), którzy (które):
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 ukończyli (ukończyły) 18-sty rok życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnieju,

 nie ukończyli (nie ukończyły) 18-go roku życia, po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub  

opiekunów prawnych zawodnika (zawodniczki) na udział w turnieju.

W rozgrywkach PZPS seniorów (seniorek) mogą startować zespoły reprezentujące inne kraje.

Zespoły z innych krajów nie mogą uczestniczyć w turniejach finałowych Mistrzostw Polski.

Terminy i miejsca turniejów rozgrywanych w ramach rozgrywek PZPS publikowane są w 

kalendarzu rozgrywek siatkówki plażowej PZPS.

Za udział w turniejach rozgrywanych w ramach rozgrywek PZPS zawodnikom  (zawodniczkom) 

przyznawane są punkty rankingowe, zgodnie z zapisem w tabeli  dla odpowiedniej rangi turnieju. 

3.3.3. Ranking PZPS i zasady naliczania punktów do rankingu PZPS.

Ranking PZPS jest prowadzony przez Wydział Siatkówki Plażowej PZPS dla:

 zawodników (zawodniczek),

 zespołów.

Ranking PZPS obowiązuje w czasie jednego sezonu, od pierwszego do ostatniego turnieju w 

sezonie.

Punkty rankingowe naliczane są indywidualnie dla poszczególnych zawodników 

(zawodniczek).

Punkty rankingowe przyznawane są zawodnikom (zawodniczkom) za udział:

 w turniejach odbywających się w ramach rozgrywek PZPS, lub

 w turniejach międzynarodowych CEV i FIVB znajdujących się w oficjalnych kalendarzach tych 

Federacji. Punktów za imprezy akademickie nie nalicza się do rankingu PZPS.

Suma punktów zdobytych we wszystkich turniejach PZPS oraz oficjalnych turniejach 

międzynarodowych CEV i FIVB decyduje o miejscu zawodnika (zawodniczki) w rankingu PZPS.

Naliczanie punktów rankingowych następuje od turnieju w którym zawodnik po raz pierwszy wziął 

udział , a przed którym zawodnikowi  (zawodniczce)została wydana licencja PZPS zawodnika

(zawodniczki) siatkówki plażowej.
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Zawodnikom (zawodniczkom) posiadającym licencję jednorazową, do rankingu zalicza się  tylko

punkty przyznane w turnieju, na który została wydana licencja PZPS zawodnika (zawodniczki)

siatkówki plażowej. Do rankingu zalicza się również punkty przyznane w jednogwiazdkowych   

turniejach których zawodnik  zagrał w oparciu o licencję WZPS.

Ilość punktów rankingowych przyznanych zawodnikowi (zawodniczce) w turniejach  3,2 i 1 

Gwiazdkowych zależy od Miejsca w Klasyfikacji Końcowej Turnieju:

Miejsce 
w Klasyfikacji 

Końcowej
Kategoria:

Turniej 3 gwiazdkowy 
Kategoria:

Turniej 2 gwiazdkowy 
Kategoria:

Turniej 1 gwiazdkowy 

1
80 60 20

2 72 54 18

3 64 48 16

4 56 42 14

5 x 2 48 36 12

7 x 2 40 30 10

9 x 4 32 24 8

13 x 4 24 18 6

17 x 8 16 12 4

25 x 16 8 6 2

41 x 32 4 3 1

 Punkty rankingowe  zespołu  jest  to  suma  punktów  rankingowych  posiadanych  przez 

poszczególnych zawodników tworzących zespół.
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 Ilość posiadanych przez zespół punktów rankingowych decyduje o „rozstawieniu” poszczególnych 

zespołów  w  Eliminacjach  oraz  w  Turnieju  Głównym  turnieju  odbywającego  się  w  ramach 

rozgrywek PZPS

 Rozstawienie  zespołów  odbywa  się  zgodnie  z  zasadą  -  zespół  z  większą  ilością  punktów 

rankingowych  ma  zawsze  niższy  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,  a  w  przypadku 

konieczności  dokonania  losowania  zespołów  R1  –R8  turnieju  głównego  losowania  dokonuje 

komisja składająca się z pracowników PZPS.

 Rozstawienie  zespołów  w  pierwszym  turnieju  w  sezonie  odbywa  się  w  oparciu  o  punkty 

rankingowe z sezonu poprzedniego.

 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:

o W przypadku udziału w turnieju CEV: 

Liczbę zdobytych punktów rankingowych CEV mnoży się przez trzy, 

przy czym zawodnik (zawodniczka) może otrzymać najwyżej tyle punktów, ile jest możliwe do 

zdobycia w turnieju 3,2,1 gwiazdkowym, w którym nie wystartował (wystartowała). Jeżeli w danym 

czasie rozgrywa się więcej niż 1 turniej punkty nalicza się za turniej najwyższej rangi rozegrany w 

danym terminie. 

o W przypadku udziału w turnieju FIVB: 

Liczbę zdobytych punktów rankingowych FIVB mnoży się przez cztery, 

przy czym zawodnik (zawodniczka) może otrzymać najwyżej tyle punktów, ile jest możliwe do 

zdobycia w turnieju 3,2,1  gwiazdkowym, w którym nie wystartował (wystartowała). Jeżeli w danym 

czasie rozgrywa się więcej niż 1 turniej punkty nalicza się za turniej najwyższej rangi rozegrany w 

danym terminie. 
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Punktów o których mowa powyżej nie nalicza się wstecznie. 

3.3.4 Warunki organizacji turniejów

RÓŻNICE TURNIEJE 3* TURNIEJE 2* TURNIEJE 1*

Homologacja FIVB TAK NIE NIE

Możliwość startu 
par zagranicznych

TAK NIE NIE 

Prawo startu 
zawodników z 
ważną umową FIVB

TAK NIE NIE

Punktacja do 
rankingu FIVB

TAK

Miejsce w 
Klasyfikacji 
Końcowej 

Punkty 

1 8

2 6

3 4

4 2

5 -8 1

NIE NIE

Punktacja do 
rankingu PZPS

TAK TAK TAK

Umowa z PZPS TAK TAK TAK

Informacja na 
stronie www.pzps.pl

Pełna Skrócona Skrócona

Turniej 
zarejestrowany w 
systemie 
http://beach.pzps.pl

TAK TAK TAK

Opłata 
certyfikacyjna do 
PZPS

TAK  określana  na  dany  rok 
przez  Wydział  Siatkówki 
Plażowej (600  netto 
mężczyźni i 400 netto kobiety) 

200 netto 100 netto

Stadion / miejsca 
siedzące

Trybuny minimum 250 miejsc Trybuny  lub  miejsca 
siedzące  minimum  50 
miejsc

Nie jest konieczne ustawianie trybun ani 
miejsc siedzących. 

Boiska (turnieje 3 boiska obowiązkowe 3 boiska obowiązkowe 2  boiska  +  miejsce  wydzielone  do 
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pojedyncze) rozgrzewki

Ilość dni 3 dni 2 lub 3 dni 1 lub 2 dni dzień 

Format rozgrywek Minimum  16  drużyn  w 
turnieju głównym + eliminacje 
otwarte

Minimum  16  drużyn- 
system  brazylijski  + 
eliminacje otwarte

Minimum 8 drużyn + eliminacje otwarte 
(o  systemie  rozgrywek  decyduje 
organizator wraz z  sędzią głównym – na 
podstawie ilości zgłoszonych drużyn)

Nagrody Finansowe 
minimum 15.000 PLN dla 
mężczyzn i 10.000 PLN dla 
Kobiet

Miejsce w 
Klasyfikacji 
Końcowej 

Dla 16 
zespołów

1 22 %

2 14 %

3 11 %

4 9 %

5 x 2 7 %

7 x 2 5 %

9 x 4 3 %

13 x 4 2%

17 x 8 -

Finansowe  minimum  7.000 
PLN  dla  mężczyzn  i  5000 
PLN  dla  Kobiet

Miejsce w 
Klasyfikacji 
Końcowej 

Dla 16 
zespołów

1 22 %

2 14 %

3 11 %

4 9 %

5 x 2 7 %

7 x 2 5 %

9 x 4 3 %

13 x 4 2%

17 x 8 -

Finansowe lub rzeczowe dla par 
minimum z miejsc 1-3, w gestii 
organizatora pozostaje  nagrodzenie 
pozostałych par biorących udział w 
turnieju 

Przedstawiciele 
PZPS

Komisarz + Sędzia Główny + 6 
Sędziów Centralnych 

Komisarz + Sędzia Główny + 
3 sędziów centralnych + 
obsada WZPS ( w razie 
konieczności)

Sędzia Główny lub 1 sędzia szczebla 
centralnego pełniący funkcję sędziego 
głównego 
+ pozostała obsada z WZPS

Opłaty Organizator pokrywa 
zakwaterowanie i wyżywienie 
Komisarza PZPS, 
wynagrodzenie zryczałtowane 
dla sędziego głównego i 
sędziów centralnych zgodnie 
ze stawkami PZPS

Organizator  pokrywa 
zakwaterowanie i 
wyżywienie Komisarza PZPS
pokrywa  wynagrodzenie 
zryczałtowane dla sędziego 
głównego i sędziów 
centralnych i sędziego 
lokalnego zgodnie ze 
stawkami PZPS oraz 
wynagrodzenie dla obsady 
pomocniczej.

Organizator pokrywa  wynagrodzenie 
zryczałtowane dla (sędziego głównego lub 
sędziego szczebla centralnego i sędziego 
lokalnego) zgodnie ze stawkami PZPS oraz 
wynagrodzenie dla obsady pomocniczej z 
WZPS zgodnie ze stawkami obowiązującymi w 
WZPS-ach

Opieka medyczna TAK TAK TAK

Ubezpieczenie NNW 
i OC

TAK TAK TAK 
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Spiker TAK TAK NIE JEST WYMAGANY 

Toalety ogólnie 
dostępne

TAK TAK TAK

Prysznice TAK TAK TAK 

Woda dla 
zawodników

TAK 
(minimum 1,5 litra na 
zawodnika na mecz)

TAK
(minimum 1,5 litra na 
zawodnika na mecz)

TAK 
(minimum 1,5 litra na zawodnika na mecz)

Dzika karta TAK
R5  w turnieju głównym – 
przyznawane przez 
organizatora w uzgodnieniu z 
PZPS

TAK
R5  w turnieju głównym – 
przyznawane przez 
organizatora

TAK
R5  w turnieju głównym – przyznawane przez 
organizatora

Podawacze  piłek  / 
rakersi

TAK TAK NIE

Koszulki 2 komplety w pierwszym dniu 
turnieju głównego plus jeden 
komplet w drugim dniu 
turnieju w spotkaniach o 
miejsca. 

1 komplet w pierwszym 
dniu turnieju głównego plus 
jeden komplet w drugim 
dniu turnieju w spotkaniach 
o miejsca. 

W gestii organizatora, w przeciwnym razie
zespół zobligowany jest do posiadania 
własnego sprzętu. Należy określić przed 
rozpoczęciem turnieju

3.3.5  System rozgrywania turniejów eliminacyjnych Mistrzostw Polski Mężczyzn i Kobiet 

a) Wszystkie zespoły,  które  mają  zamiar  wystartować  w  turnieju  odbywającym  się  w  ramach 

rozgrywek PZPS muszą dokonać rejestracji  w programie i postępować zgodnie z zawartymi w nim 

procedurami. Zgłoszenie musi zostać dokonane najpóźniej do godziny 14.00, trzy dni robocze przed 

rozpoczęciem  turnieju.  Inne  formy  zapisu  do  turnieju  niż  rejestracja  w  programie  nie  będą 

uwzględniane. Zawodnik / zawodniczka może zgłosić się jedynie do 1 turnieju spośród rozgrywanych  

w tym  samym terminie

b) Zawodnik / zawodniczka nie może zgłosić się do więcej niż jednego turnieju rozgrywanego w tym 

samym dniu.

c) Zawodnik który wycofuje się po rozpoczęciu gry  w turnieju, nie ma prawa startować w żadnym  

innym turnieju pod auspicjami PZPS w terminie danego turnieju . 

d) Potwierdzenie  udziału  w  turnieju  (ang.  Preliminary  Inquiry) dla  zespołów  startujących  w 

eliminacjach odbywa się w dniu rozpoczęcia turnieju o godzinie 8.00 u Komisarza zawodów lub w 

przypadku jego nieobecności u Sędziego Głównego, o ile Wydział Siatkówki Plażowej PZPS nie wydał 

innego komunikatu w tej sprawie.  Potwierdzenia udziału zespołu w turnieju może dokonać jedynie  

zawodnik (zawodniczka) danego zespołu. 
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e) 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 

Plażowej PZPS nie wydał innego komunikatu w tej sprawie. Odprawę prowadzi Komisarz PZPS lub w 

przypadku jego nieobecności Sędzia Główny. Zawody na poszczególnych boiskach rozpoczynają się 

jak najszybciej po zakończeniu odprawy. 

3.3.5.1 Turnieje eliminacyjne 3 i 2 gwiazdkowe

Turnieje  eliminacyjne  3  i  2  gwiazdkowe  odbywające się  w  ramach  rozgrywek PZPS  w siatkówce 

plażowej rozgrywane są według poniższego schematu:

 Eliminacje,

 Turniej Główny (ang. Main Draw).

• System rozgrywania Eliminacji:

 W zależności  od ilości  zespołów zgłoszonych do turnieju,  Eliminacje rozgrywane są w 

następujący sposób:

 W przypadku startu  w Eliminacjach od 0  do 8 zespołów,  eliminacji  nie  rozgrywa się.  

Wszystkie zespoły zostają automatycznie zakwalifikowane do Turnieju Głównego. 

 W przypadku startu w Eliminacjach od 9 do 16 zespołów, eliminacje rozgrywane są w 

grupach. W zależności od ilości startujących zespołów do Turnieju Głównego awansuje 

od 2 do 4 zespołów z grupy. 

 W przypadku  startu  w  Eliminacjach  17  i  więcej  zespołów,  eliminacje  rozgrywane  są 

systemem  pucharowym  do  wyłonienia  8  zespołów,  które  awansują  do  Turnieju 

Głównego. 

 Wszystkie zespoły posiadające punkty rankingowe są rozstawione.

 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.

 O miejscach startowych zespołów nieposiadających punktów   rankingowych decyduje 

losowanie.

 W  przypadku  kontuzji  jednego  z  zawodników,  partner  może  dokonać  zamiany 

kontuzjowanego zawodnika.  W wyniku zamiany nowo powstała para może zgłosić  się 
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jedynie do eliminacji z zerową ilością punktów startowych. Zgłoszenie nowo powstałej 

pary może nastąpić jedynie zgodnie z zapisami punktu 3.3.5 (b,c,d,e)

 Zespoły  z  „ujemnymi”  punktami  rankingowymi  są  rozstawiane zgodnie  z  przepisem: 

Rozstawienie zespołów odbywa się zgodnie z zasadą - zespół z większą ilością punktów 

rankingowych ma zawsze niższy 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, a w przypadku   

Mecze w grupach rozgrywane są w kolejności zgodnej z Tabelą Bergera (w załączeniu). 

 

1 2 3 4 Mecze Sety Małe Punk-
ty

Wynik bez-
pośrednie-
go spotka-

nia

1     0 0 : 0 0 0

2     0 0 : 0 0 0

3     0 0 : 0 0 0

4     0 0 : 0 0 0

 

1 2 3 Mecze Sety Małe Punkty
Wynik bezpo-
średniego spo-

tkania
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1    0 0 : 0 0 0

2    0 0 : 0 0 0

3    0 0 : 0 0 0

O kolejności zespołu w grupie decydują

a) Ilość punktów za wygrane mecze obliczona zgodnie z zasadą:

• za zwycięstwo 2 pkt.,

• za porażkę 1 pkt,

• za nie przystąpienie do meczu lub walkower 0 pkt.  

b) Lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych,

c) Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do straconych,

d) Wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

• Turniej Główny jest rozgrywany systemem podwójnych eliminacji dla 16 zespołów (diagram 

w załączeniu).

 Zespoły zajmujące najwyższe miejsca w rankingu PZPS, które zgłosiły się do Turnieju zgodnie  

z  wytycznymi  powyżej  „rozstawione”  są  w  Turnieju  Głównym  z  numerami  R1  -  R8,  za  

wyjątkiem numeru R5.

 Wydział Siatkówki Plażowej PZPS ma prawo do przyznania w Turnieju Głównym turnieju 3 

gwiazdkowego  jednej  „dzikiej  karty”  z  numerem  R5  po  konsultacji  z  Organizatorem.  W 

przypadku nieprzyznania „dzikiej karty”, wolne miejsce zajmowane jest przez kolejny zespół z 

rankingu. Dzika Karta może być przyznana danemu zawodnikowi/zespołowi tylko jeden raz w 

sezonie.

  „Rozstawienie”  zespołów  w  Turnieju  Głównym  znajduje  się  w  systemie 

www.beach.pzps.pl  i na stronie internetowej www.pzps.pl 
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 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 Plażowej PZPS nie wydał innego komunikatu w tej sprawie.

 Zespoły, które awansują do Turnieju Głównego z Eliminacji otrzymują w Turnieju Głównym 

miejsca R9 - R16 zgodnie z diagramem dla 16 zespołów. 

 Pula nagród pieniężnych w turniejach odbywających się w ramach rozgrywek PZPS, dzielona 

jest między wszystkie 16-cie zespołów uczestniczące  w Turnieju Głównym, zgodnie z Tabelą. 

 Zespoły, które nie wystartowały w Turnieju Głównym, a tym samym niesklasyfikowane w 

Klasyfikacji Końcowej Turnieju nie mają prawa do otrzymania nagrody pieniężnej.

 W przypadku, kiedy nie ma możliwości rozegrania Turnieju Głównego systemem podwójnych 

eliminacji, Turniej Główny rozgrywany jest systemem pucharowym.

Wycofanie się zespołu z turnieju odbywającego się w ramach rozgrywek PZPS:

Zespół może wycofać się z turnieju do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym rozpoczęcie  turnieju 

bez żadnych konsekwencji. Wycofanie musi nastąpić w takiej samej formie jak  zgłoszenie do turnieju 

tj. musi zostać dokonane w programie do rejestracji. 

W przypadku nie potwierdzenia udziału w turnieju podczas Preliminary Inquiry (tzw. nie 

pojawienie się, ang. „no show”)  zespół ponosi następujące konsekwencje:

 po raz pierwszy w sezonie – bez konsekwencji,

 po raz drugi w sezonie - odjęcie obydwu zawodnikom (zawodniczkom) punktów 

rankingowych w wysokości 50% punktów przysługujących za pierwsze miejsce w danym 

turnieju,

 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:

 W Eliminacjach - odjęcie obydwu zawodnikom punktów rankingowych w wysokości 50% 

punktów przysługujących za pierwsze miejsce w danym turnieju,
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 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.

Wszystkie przypadki nie potwierdzenia udziału w turnieju lub nieprzystąpienia do zawodów 

spowodowane działaniem „siły wyższej” będą rozpatrywane przez Wydział Siatkówki Plażowej PZPS. 

Aby Wydział Siatkówki Plażowej rozpatrywał taki przypadek zespół musi przesłać do biura PZPS 

stosowne dokumenty lub oświadczenie „dobrej woli” w ciągu 24 godzin od zakończenia turnieju.

Przypadki spowodowane działaniem „siły wyższej” to:

 Kontuzja,

 Choroba,

 Wypadek w drodze na zawody,

 Śmierć lub żałoba,

 Konieczność wypełnienia obowiązków wobec osób trzecich lub zawodowych związanych z 

pracą  o charakterze służby publicznej.

W przypadku  nie  zgłoszenia  się  na  zawody  zespołu/zespołów  do  eliminacji,  a  wcześniej 

rozstawionego, wszystkie zespoły zajmujące kolejne miejsca przesuwane są o jedno/kilka miejsc w 

górę listy. Konsekwencje nie stawienia się na zawodach określa przepis powyżej

W przypadku nie zgłoszenia się na zawody  zespołu rozstawionego w turnieju głównym, rozstawienie 

nie ulega zmianie. Konsekwencje nie stawienia się na zawodach określa przepis powyżej. 

3.3.5.2 Turnieje eliminacyjne jednogwiazdkowe. 

Warunkiem naliczania punktów zdobywanych w turniejach jednogwiazdkowych do rankingu  PZPS 

jest :

 a)  zgłoszenie  turnieju  przez  organizatora  najpóźniej  na  tydzień  przed  rozpoczęciem   zgodnie  z  

zapisem niniejszego handbooka (dotyczy również opłaty licencyjnej).  
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 b) rejestracja turnieju przez organizatora w systemie beach.pzps.pl, 

 c) rejestracja konta zawodnika w systemie beach.pzps.pl najpóźniej do dnia zakończenia  turnieju. 

Obowiązkiem  organizatora  takiego  turnieju  jest  powiadomienie  zawodników  o  obowiązkowej 

rejestracji zawodników w systemie PZPS

Sędzia główny wraz z organizatorem podejmuje decyzję o systemie gier i może zmienić format gier i  

system,  opierając  go  podobnie  jak  na  turniejach  3  i  2  gwiazdkowych.  

Zespoły  zajmujące  najwyższe  miejsca  w  rankingu  PZPS,  które  zgłosiły  się  do  Turnieju  zgodnie  z 

wytycznymi powyżej „rozstawione” są w Turnieju Głównym z numerami R1 - R4. Organizator ma 

prawo do przyznania w Turnieju Głównym turnieju 1 gwiazdkowego jednej „dzikiej karty” z numerem 

R5.  

W przypadku rozgrywania turnieju dla 16 i więcej par, sędzia główny ma obowiązek rozstawić zespoły  

według następującego klucza:

Jeśli organizator przyznał dziką kartę:

Trzy  zespoły  zajmujące  najwyższe  miejsca  w  rankingu  WZPS,  które  zgłosiły  się  do  turnieju  są 

rozstawione na miejscach R6,R7,R8, adekwatnie do miejsca zajmowanego w rankingu WZPS, tj. R6-1 

miejsce , R7 – 2 miejsce, R8- 3 miejsce. 

Jeśli organizator nie przyznał dzikiej karty:

Cztery  zespoły  zajmujące  najwyższe  miejsca  w  rankingu  WZPS,  które  zgłosiły  się  do  turnieju  są  

rozstawione na miejscach R5,R6,R7,R8, adekwatnie do miejsca zajmowanego w rankingu WZPS, tj.  

R5-1 miejsce , R6 – 2 miejsce, R7- 3 miejsce, R8- 4 miejsce

W przypadku braku par z rankingu PZPS , na miejscach R1-R4 rozstawiane są pary z rankingu WZPS

W przypadku nieprzyznania  „dzikiej  karty”,  wolne miejsce  zajmowane jest  przez kolejny  zespół  z  

rankingu.  Dzika  Karta  może  być  przyznana  danemu  zawodnikowi/zespołowi  tylko  jeden  raz  w 
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sezonie.  Zespoły  „rozstawione”  w  Turnieju  Głównym  informowane  są  o  rozstawieniu  przez 

Organizatora.

Potwierdzenie udziału w turnieju (ang. Preliminary Inquiry) dla zespołów startujących w eliminacjach 

odbywa się w dniu rozpoczęcia turnieju o godzinie 8.00 u Sędziego Głównego, o ile Organizator nie 

wydał innego komunikatu w tej sprawie. 

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 Plażowej PZPS nie wydał innego komunikatu w tej sprawie.

Pula nagród pieniężnych i nagród rzeczowych w turniejach jednogwiazdkowych, dzielona jest między 

zespoły z miejsc 1-3, nagrody dla pozostałych zespołów pozostawia się w gestii Organizatora

Wycofanie się zespołu z turnieju odbywającego się w ramach rozgrywek PZPS:

 Zespół może wycofać się z turnieju do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym rozpoczęcie 

turnieju  bez  żadnych  konsekwencji.  Wycofanie  musi  nastąpić  w  takiej  samej  formie  jak 

zgłoszenie do turnieju tj. musi zostać dokonane w programie do rejestracji. W przypadku nie 

potwierdzenia udziału w turnieju podczas Preliminary Inquiry (tzw. nie pojawienie się, ang.  

„no show”)  zespół ponosi następujące konsekwencje:

 po raz pierwszy w sezonie – bez konsekwencji,

 po  raz  drugi  w  sezonie  -  odjęcie  obydwu  zawodnikom  (zawodniczkom)  punktów 

rankingowych  w wysokości  50%  punktów  przysługujących  za  pierwsze  miejsce  w  danym 

turnieju,

 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) 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.

26



Wszystkie  przypadki  nie  potwierdzenia  udziału  w  turnieju  lub  nieprzystąpienia  do  zawodów 

spowodowane działaniem „siły wyższej” będą rozpatrywane przez Wydział Siatkówki Plażowej PZPS. 

Aby  Wydział  Siatkówki  Plażowej  rozpatrywał  taki  przypadek  zespół  musi  przesłać  do  biura  PZPS  

stosowne dokumenty lub oświadczenie „dobrej woli” w ciągu 24 godzin od zakończenia turnieju.

Przypadki spowodowane działaniem „siły wyższej” to:

 Kontuzja,

 Choroba,

 Wypadek w drodze na zawody,

 Śmierć lub żałoba,

 Konieczność wypełnienia obowiązków wobec osób trzecich lub zawodowych związanych z 

pracą  o charakterze służby publicznej.

W  przypadku  nie  zgłoszenia  się  na  zawody  zespołu/zespołów  do  eliminacji,  a  wcześniej 

rozstawionego, wszystkie zespoły zajmujące kolejne miejsca przesuwane są o jedno/kilka miejsc w 

górę listy. Konsekwencje nie stawienia się na zawodach określa przepis powyżej

W przypadku nie zgłoszenia się na zawody  zespołu rozstawionego w turnieju głównym, rozstawienie 

nie ulega zmianie. Konsekwencje nie stawienia się na zawodach określa przepis powyżej.

W przypadku  kontuzji  jednego  z  zawodników,  partner  może  dokonać  zamiany  kontuzjowanego 

zawodnika.  W  wyniku  zamiany  nowo  powstała  para  może  zgłosić  się  jedynie  do  turnieju 

eliminacyjnego z zerową ilością punktów startowych. Zgłoszenie nowo powstałej pary może nastąpić 

jedynie zgodnie z zapisami punktu 3.3.5 (b,c,d,e)

3.3.6 Sytuacje w trakcie gry

Przerwa medyczna

Każdy zawodnik  ma prawo do  dwóch  przerw medycznych  w trakcie  całego  sezonu  (  styczeń  –  

grudzień) turniejów siatkówki plażowej w Polsce.

W przypadku  wykorzystania  trzeciej przerwy  medycznej  w  sezonie  zawodnik  ponosi  koszty  w 

wysokości 100 zł – płatne u Komisarza zawodów (za pokwitowaniem) lub w PZPS. 
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W przypadku wykorzystania czwartej i każdej kolejnej przerwy medycznej przez zawodnika w sezonie  

zawodnik ponosi koszty po 200 zł za każdą wykorzystaną przerwę medyczną.

W przypadku  nie  uiszczenia  opłaty  za  wykorzystane  ponad  limit  przerwy  medyczne  w  sezonie 

zawodnik nie zostanie dopuszczony do gry w kolejnym turnieju w sezonie  lub zostanie wycofana mu 

licencja na kolejny sezon.

W przypadku,  gdy  zawodnik  nie  gra w siatkówkę na hali  nie  otrzyma licencji  na następny sezon 

siatkówki plażowej.

3.3.7 System rozgrywania turnieju finałowego Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn

Prawo startu w Turnieju Finałowym mają zawodnicy, którzy uzyskają największą liczbę punktów w 

rankingu PZPS.

Wszystkie pary  kadrowe  w  tym  seniorskie  mają  obowiązek  startu  w  turnieju  finałowym  o 

Mistrzostwo Polski jeśli przepisy nadrzędne FIVB i CEV nie stanowią inaczej. 

W Turnieju Finałowym mogą wystartować tylko zawodnicy, którzy w danym sezonie uczestniczyli, w 

co  najmniej  trzech  turniejach,  które odbywały  się   w ramach  rozgrywek  PZPS.  (nie dotyczy 

zawodników /  zawodniczek powołanych do reprezentacji  Polski,  delegowanych na turnieje  CEV i  

FIVB, co uniemożliwiło im wzięcie udziału w turniejach krajowych) 

Wydział  Siatkówki  Plażowej  ma  prawo  przyznania  „dzikiej  karty”  zawodnikowi  /  zawodniczce 

niebędącemu reprezentantem Polski, pomimo że nie wziął on udziału w określonej minimalnej ilości 

trzech spotkań w danym sezonie 

W Turnieju Finałowym uczestniczą 24 zespoły.

W Turnieju Finałowym nie są rozgrywane Eliminacje.

Turniej Finałowy  rozgrywany  jest  systemem  podwójnych  eliminacji dla  24  zespołów  (diagram  w 

załączeniu).

Zespoły zajmujące najwyższe miejsca w rankingu PZPS, które potwierdziły  swój udział  w Turnieju 

Finałowym zostaną rozstawione w Turnieju Główny z numerami R1 - R24, z wyjątkiem numerów R9 i 

R10.
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Wydział Siatkówki Plażowej 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.  

W uzasadnionych przypadkach ilość przyznanych „dzikich kart” może ulec zmianie.

Pula nagród  pieniężnych  w  Turnieju  Finałowym zostanie  ogłoszona  w  odrębnym  komunikacie 

Wydziału Siatkówki Plażowej PZPS.

Pula nagród  pieniężnych  w  Turnieju  Finałowym jest  dzielona  między  wszystkie  24  zespoły 

uczestniczące w turnieju, zgodnie z poniższą tabelą.

Miejsce w 
Klasyfikacji Końcowej Dla 24 zespołów

1 22 %

2 14 % 

3 11 % 

4 9 %

5 x 2 7 %

7 x 2 4 %

9 x 4 2 %

13 x 4 1,5 %

17 x 8 1 %

Potwierdzenie udziału w turnieju (ang. Preliminary Inquiry) oraz Odprawa Techniczna (ang. Technical 

Meeting) dla zespołów startujących w Turnieju Finałowym Mistrzostw Polski Mężczyzn odbywa się w 

dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnieju. Termin i miejsce powyższych spotkań zostaną podane  w 

odrębnym komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej PZPS.

Potwierdzenia udziału zespołu w turnieju może dokonać jedynie zawodnik danego zespołu.

29



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 pieniężnej.  

3.3.8 System rozgrywania turnieju finałowego Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Kobiet 

Szczegóły rozgrywania turnieju finałowego Mistrzostw Polski Kobiet w Siatkówce Plażowej w danym 

roku zostaną określone odrębnym dokumentem. 

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 powyższych spotkań zostaną podane w 

odrębnym komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej PZPS. 

Potwierdzenia udziału  zespołu  w  turnieju  może  dokonać  jedynie  zawodnik  danego  zespołu  u 

komisarza zawodów lub w przypadku jego nieobecności u Sędziego Głównego.

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 pieniężnej.

3.3.9 Mistrzostwa Polski Oldboyów 

W Mistrzostwach Polski Oldbojów mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w roku rozgrywania turnieju 

ukończyli bądź ukończą 35 rok życia.

W ramach Mistrzostw Polski Oldbojów rozgrywany jest Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Oldbojów 

w  5  lub  6  kategoriach  wiekowych  oraz  można  rozegrać  w  przypadku  gdy  znajdzie  się  chętny 

Organizator,  Puchar Polski Oldboyów.

Mistrzem Polski  Oldbojów  w  siatkówce  plażowej  na  dany  rok  zostaje  zespół,  który  w  Turnieju 

Finałowym Mistrzostw Polski Oldbojów zajmie 1-sze miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Mistrzostwa Polski Oldbojów rozgrywane są w następujących kategoriach wiekowych gdzie bierze się 

pod uwagę łączny wiek zawodników tworzących zespół: 

 Powyżej 80 lat

 Powyżej 85 lat 

 Powyżej 90 lat
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 Powyżej 100 lat

 powyżej 110 lat

 powyżej 120 lat (tylko w przypadku gdy w tej kategorii zgłosi się do rozgrywek minimum 8 

par)

Zespół (a tym samym zawodnicy tworzący zespół) może (mogą) wystartować tylko w jednej kategorii  

wiekowej.

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.

Zasady  rozgrywania  Turnieju  Finałowego  Mistrzostw  Polski  Oldbojów

w siatkówce plażowej są określone w Regulaminie Mistrzostw Polski Oldbojów w siatkówce plażowej.

3.3.10 Rozgrywki Wojewódzkie

Każdy WZPS ma prawo organizacji rozgrywek WZPS nie punktowanych w rankingu PZPS. Zasady 

organizacji rozgrywek na terenie danego województwa oraz zasady prowadzenia rankingu 

Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej ustalają poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej.

Wszystkie turnieje siatkówki plażowej odbywające się w ramach rozgrywek WZPS  powinny być 

opublikowane w ogólnodostępnym kalendarzu rozgrywek WZPS.

Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej mają obowiązek złożyć 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 oraz ilość zawodników i zawodniczek, którzy brali udział w tych turniejach. 

4 Przepisy porządkowe dotyczące organizacji turnieju

4.1. Przerwanie turnieju 

W szczególnych przypadkach system rozgrywania turnieju może być zmieniony i ustalony przez 

Sędziego Głównego zawodów w porozumieniu z Komisarzem PZPS.

W przypadku konieczności przerwania turnieju postępuje się następująco:

 Sporządza się Klasyfikację Końcową Turnieju na podstawie wyników meczów zakończonych do 

momentu przerwania turnieju,
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 Zespołom, (każdemu zawodnikowi) 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,

 Zawodnikom (zawodniczkom) wypłaca się nagrody pieniężne wyliczone wg. zasady podanej w 

przepisie  poprzedzającym,  za  wyjątkiem  turnieju  1-gwiazdkowego,  gdzie  o  podziale  nagród 

rzeczowych i finansowych decyduje organizator. 

4.2. Zasady przyznawania Organizacji Turniejów Siatkówki Plażowej w Polsce

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  pieniężnych,  dokładne  dane  teleadresowe 

organizatora  oraz  być  przesłane  do  wyznaczonej  przez  Wydział  Siatkówki  Plażowej 

konkretnej  daty.  Po tym  terminie  zgłoszenia  można  przesyłać  po  dokonaniu  opłaty 

manipulacyjnej, której wysokość będzie podana osobnym komunikatem. 

b) Podpisanie umowy z PZPS lub jego pełnomocnikiem,

c) Dokonanie opłaty licencyjnej zgodnie z podpisaną umową,

d) Spełnienie warunków zapisanych w Handbooku Siatkówki Plażowej PZPS.

Organizatorowi turnieju (zawodów) w tym również młodzieżowego (za wyjątkiem wszystkich 

turniejów finałowych o Mistrzostwo Polski we wszystkich kategoriach wiekowych)  przysługuje prawo 

do pobrania opłaty (wpisowego) od zespołów uczestniczących w turnieju. Wysokość opłaty ustala 

Organizator.

4.3 Przepisy Dyscyplinarne dotyczące zawodników, sędziów, oraz działaczy siatkówki plażowej 

Niezarejestrowane   turnieje    

Każdy turniej niezarejestrowany w Polskim Związku Piłki Siatkowej lub Wojewódzkim Związku Piłki  

Siatkowej  traktowany  jest  jako  turniej  „DZIKI”.  Zawodnicy  posiadający  licencję  PZPS  lub  WZPS 

zawodnika siatkówki plażowej oraz sędziowie PZPS i WZPS nie mają prawa uczestniczenia w takich 

turniejach.

Kary Finansowe
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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:

L.P Rodzaj wykroczenia Wysokość kary (w złotych na 
zawodnika)

1 Nieregulaminowe spodenki  („za  długie”  lub/i 
„workowate” spodenki) w całym turnieju za każdy mecz 
w którym zawodnik wziął udział

50 zł

2 Celowe wyrzucenie lub wykopanie piłki poza pole gry. 100 zł

3 Niepodpisanie protokołu po meczu przez kapitana.
100 zł

4 Zniszczenie sprzętu lub/i wyposażenia boiska 100 zł + pokrycie zniszczeń

5 Nie przystąpienie do gry w Turnieju Głównym.

Niepotwierdzenie  udziału  w  terminie  określonym  w 
niniejszym handbooku.

100 zł dla każdego zawodnika.

6 Odrzucenie  protestu  z  powodu  Braku  Podstaw  do 
Rozpatrzenia Protestu.

100 zł

7 Niesportowe zachowanie wobec zespołu przeciwnego, 
organizatorów, publiczności, sędziów oraz innych osób 
zaangażowanych w organizację turnieju. 200 zł

8 Niewłaściwe  zachowanie  podczas  turnieju  mające 
negatywny  wpływ  na  wizerunek  siatkówki  plażowej, 
brak  obowiązkowych  strojów  podczas  oficjalnych 
ceremonii turnieju. 

200 zł

W przypadku powtórzenia się podczas danego turnieju wykroczenia ujętego w tabeli,  w każdym 

kolejnym przypadku nakładana kara wzrasta o 100 % w stosunku do poprzednio nałożonej kary.

Kary finansowe są niezależne (lub/i dodatkowo) od kar wynikających z innych punktów regulaminu 

lub/i Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową.
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4.3.3 Kary nakładane na zawodników, sędziów oraz działaczy:

 Wszystkie sprawy sporne wynikające z nieprzestrzegania przepisów lub nie ujęte w 

Handbooku Siatkówki Plażowej PZPS, rozstrzyga Wydział Siatkówki Plażowej.

 W przypadku konieczności ukarania: zawodnika, sędziego lub działacza, itp. za uchybienia 

regulaminowe na zawodach Siatkówki Plażowej – Wydział Siatkówki Plażowej wnioskuje do 

Wydziału Dyscypliny PZPS o nałożenie stosownych kar na te osoby.

 Instancją odwoławczą od nałożonych kar - jest Sąd Odwoławczy PZPS.

4.3.4 Kary wobec zawodników ukaranych podczas meczu dyskwalifikacją:

W przypadku dyskwalifikacji zawodnika (zawodniczki) w czasie meczu, decyzję o dalszej grze  

zawodnika (zawodniczki) w turnieju podejmuje sędzia główny turnieju.

W przypadku ukarania zawodnika (zawodniczki) dwukrotnie w sezonie dyskwalifikacją, zawodnik 

(zawodniczka) zostanie automatycznie pozbawiony (pozbawiona) licencji PZPS zawodnika   

(zawodniczki) siatkówki plażowej w danym sezonie, a dalsze decyzje odnośnie  jego (jej) gry w 

turniejach siatkówki plażowej w sezonach następnych rozpatruje Wydział  Siatkówki Plażowej i 

kieruje odpowiedni wniosek do Wydziału Dyscypliny PZPS. 

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 

Plażowej sankcje nakłada Wydział Dyscypliny PZPS.

4.3.5 Czasowa lub całkowita utrata licencji zawodnika następuje za:

 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.

 Grę w turniejach międzynarodowych, nie zarejestrowanych w CEV lub FIVB, lub bez licencji 

uprawniającej do gry w turniejach międzynarodowych - pozbawienie licencji na okres od 2 lat 

do dyskwalifikacji dożywotniej włącznie.
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 W powyższych przypadkach mogą być zastosowane również kary dodatkowe.

4.4 Zasady składania protestów, odwołań i zażaleń

W trakcie meczu zawodnikowi (zawodniczce) przysługuje prawo do protestu zgodnie z Przepisami Gry 

oraz Procedurą Rozpatrzenia Protestu (szczegółowa procedura protestu zostanie zamieszczona na 

stronie www.pzps.pl) . 

Procedura Rozpatrzenia  Protestu  jest  inicjowana  tylko i  wyłącznie  przez  kapitana  zgłaszającego 

formalnie  w  wyraźny,  jednoznaczny  sposób  swoją  chęć  protestu  w  trakcie  meczu  przeciwko 

otrzymanemu wyjaśnieniu zastosowania lub interpretacji przepisów gry przez sędziego/sędziów.

Protest może dotyczyć wyłącznie jednej lub kilku następujących okoliczności:

 sędzia błędnie interpretuje lub błędnie stosuje Przepisy Gry lub nie przyjmuje konsekwencji  

podjętych przez siebie decyzji,

 wystąpił błąd sekretarza (błąd rotacji lub błędny wynik),

 nastąpiła zmiana warunków gry w trakcie trwania meczu (pogoda, światło itp.)

Protest musi być zgłoszony Sędziemu I prowadzącemu zawody tylko i wyłącznie przez kapitana.

Protest rozpatruje Sędzia Główny zawodów. W wyjątkowych  przypadkach, podczas, których Sędzia 

Główny  nie  może  uczestniczyć  w  Procedurze  Rozpatrzenia  Protestu,  dopuszczalne  jest,  aby 

uczestniczył w niej Komisarz Zawodów.

W trakcie przeprowadzania Procedury Protestu 

A. zawodnicy:

 powinni udać się do swoich stref odpoczynku (miejsca siedzenia na boisku)

 mogą korzystać z boiska, lecz nie mogą opuszczać wolnej strefy,

 mogą używać piłek

 mogą przebywać w obrębie swojej połowy boiska, lub całości boiska po  uzyskaniu 

porozumienia z wszystkimi zawodnikami

B. Sędzia Główny lub Komisarz zawodów:

 powinien najpierw porozmawiać z Sędzią I w celu uzyskania ogólnej informacji, czego 

dotyczy protest, następnie powinien porozmawiać z zawodnikami, aby poznać ich stanowisko w tej 

sprawie jeśli trzeba powinien zebrać inne dowody w tej sprawie od innych osób,

wszystkie rozmowy powinny odbywać się w pobliżu stolika sekretarza zawodów oraz 

strefy odpoczynku odpowiedniej drużyny i powinny by prowadzone jedynie z 
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zainteresowanymi osobami,  po uzyskaniu  wszystkich  niezbędnych  informacji  Sędzia  Główny  i 

Komisarz podejmują  decyzję o zasadności lub odrzuceniu protestu. 

O  tej  decyzji  informują  najpierw  Sędziemu I  ,  sekretarzowi  zawodów  i  zawodnikom

W przypadku odrzucenia protestu Komisarz musi zastosować postępowanie zgodnie z  punktem 4.3 

pozycja 6 tabeli niniejszego handbooka. 

Zawodnicy w przypadku innej interpretacji mają prawo nie zgodzić  się z decyzją Sędziego Głównego 

lub Komisarza i wówczas mają  prawo podjąć dalsze postępowanie zgodnie z  zasadami podanymi 

poniżej i w Procedurze Rozpatrzenia Protestu.

Zawodnicy, sędziowie i działacze mają prawo w sprawach regulaminowych 

składać: wnioski, odwołania i protesty - do Wydziału Siatkówki Plażowej 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. 

W przypadku nie zgadzania się z decyzją Wydziału Siatkówki Plażowej zawodnikowi, sędziemu i 

działaczowi przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

PZPS.

Zasady rozpatrywania skarg zawodników przez PZPS określają odrębne regulaminy i przepisy PZPS.

4.5 Ceremoniał przed rozpoczęciem meczu i po zakończeniu meczu (match protocol)

-10 min Koniec  poprzedniego  meczu.  Sędziowie  wypełniają  pomeczowe  obowiązki  i  opuszczają 
pole gry.

- 8 min 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 wyposażenie boiska, warunki gry, strefy dla 
zawodników oraz protokół z meczu.

- 7 min. Losowanie  (UWAGA!  Losowanie  nie  może  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.

- 6 min. Rozpoczęcie  oficjalnej  rozgrzewki  na  siatce.  Sędzia  pierwszy  daje  sygnał  gwizdkiem, 
jednocześnie sygnalizując ile minut będzie trwała rozgrzewka bądź ile minut pozostało do 
jej  zakończenia,  (jeżeli,  losowanie  z  różnych  powodów  nie  odbyło  się  7  minut  przed 
rozpoczęciem meczu)

- 1 min. Zakończenie  oficjalnej  rozgrzewki.  Zawodnicy  opuszczają  boisko  
i  siadają  na  krzesełkach  w  strefach  dla  zawodników.  Sędziowie  udają  się  na  swoje 
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stanowiska.  Sędzia  pierwszy  na  podeście,  zaś  sędzia  drugi  przed  stolikiem  sekretarza. 
Sędziowie liniowi oraz obsługa boiska również 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). 

0 min. Rozpoczęcie meczu.

Koniec 
meczu

Sędzia pierwszy schodzi z podestu i staje za linia boczną w pobliżu swojego stanowiska. 
Sędzia  drugi  dołącza do sędziego pierwszego.  Zawodnicy dziękują przeciwnikom za  grę, 
podchodzą do sędziów i dziękują sędziom. Cała obsada sędziowska przechodzi wzdłuż 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, jeżeli zespoły nie opuściły jeszcze pola gry.

W  przypadku  transmisji  meczu  ceremoniał  może  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. Może to być zrobione poza polem gry. 

W uzasadnionych przypadkach (opóźnienia) losowanie może być przeprowadzone poza polem gry.
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Ceremoniał przed rozpoczęciem meczu. Rysunek 1.

Ceremoniał przed rozpoczęciem meczu. Rysunek 2.

4.6 Ceremonia dekoracji i wręczenia nagród
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Zespoły, które zajmują pierwsze trzy miejsca w turnieju mają obowiązek uczestniczenia w ceremonii 

dekoracji i wręczania nagród.

W przypadku nieuczestniczenia w ceremonii dekoracji i wręczania nagród, nie spowodowanym „siłą 

wyższą”,  zawodnik  (zawodniczka)  jest  karany  (karana)  nieprzyznaniem punktów  rankingowych  w 

danym turnieju oraz zakazem startu w trzech następnych turniejach odbywających się w ramach 

rozgrywek PZPS. 

Ceremonia dekoracji i wręczania nagród odbywa się w wydzielonej strefie pola gry po zakończeniu 

meczu finałowego o 1-sze miejsce.

W ceremonii  dekoracji  i  wręczania  nagród  biorą  udział  nagradzani  (nagradzane)  zawodnicy 

(zawodniczki),  osoby  dokonujące  dekoracji  (VIP-y),  przedstawiciele  organizatora,  sponsorzy  i 

sędziowie.

W ceremonii dekoracji i wręczania nagród nie może brać udziału rodzina, dzieci, krewni i znajomi 

zawodników.

W czasie  ceremonii  dekoracji  i  wręczania  nagród  akredytowani  dziennikarze,  fotografowie  i  

fotoreporterzy  muszą  znajdować  w  wyznaczonej  strefie,  której  lokalizacja  umożliwia 

przeprowadzanie relacji oraz robienie zdjęć.

Ceremonia dekoracji i wręczania nagród składa się z czterech części:

 Wręczenie medali i pucharów.

 Wręczenie nagród rzeczowych (prezentacja sponsorów).

 Oficjalne zamknięcie turnieju (zawodów).

 Część nieoficjalna.

Wręczenie medali i pucharów

 Sędziowie wprowadzają zespoły do ceremonii na wydzieloną część pola gry. Sędziowie 

prowadzeni przez sędziego głównego stają prostopadle do podium w pobliżu 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.
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 Spiker zapowiada każdy 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.

 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.

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 lub ich przedstawiciele, 

przedstawiciele organizatora i sędziowie. Zdjęcia.
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 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  powinna towarzyszyć odpowiednia oprawa 

muzyczna.

 Zamknięcie turnieju (zawodów).

 Przedstawiciele organizatora (promotora) lub gość specjalny wygłasza krótkie przemówienie i 

ogłasza zamknięcie zawodów.

 Część nieoficjalna

Udostępnienie kibicom terenu ceremonii (pola gry). Zdjęcia z zawodnikami, ich rodzinami, zbieranie 

autografów. Wywiady telewizyjne, radiowe i prasowe.

4.7 Postanowienia końcowe

Handbook siatkówki plażowej PZPS jest własnością Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

Wykorzystywanie  całego  lub  części  regulaminu  w  celach  innych niż  określone  przez  PZPS  jest 

zabronione.

Prawo do  interpretacji  regulaminu  rozgrywek  PZPS  przysługuje  wyłącznie  Wydziałowi  Siatkówki 

Plażowej PZPS.

W przypadku konieczności interpretacji Regulaminu podczas zawodów i braku możliwości konsultacji 

decyzji  z  uprawnionym  członkiem  Wydziału  Siatkówki  Plażowej,  prawo  do  podjęcia  ostatecznej  

decyzji  przysługuje  Delegatowi  Technicznemu  PZPS  lub  Sędziemu  Głównemu  w  przypadku 

nieobecności Delegata Technicznego PZPS.

5.  Zawodnicy i zawodniczki – stroje i zespół

5.1 Stroje zawodników (zawodniczek)  uczestniczących w rozgrywkach PZPS. 

Ubiór  zawodników  (zawodniczek)  uczestniczących  w  rozgrywkach  PZPS  musi  być  zgodny  z 

odpowiednimi Przepisami Gry w Siatkówkę Plażową dotyczącymi m.in. numeracji, koloru, czystości i  

stroju treningowego.
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We  wszystkich  rozgrywkach  mężczyzn,  których  dotyczy  niniejszy  regulamin,  strój  sportowy 

zawodników składa się z:

 krótkich spodenek, których długość od kolan do materiału musi być większa niż 10 cm

 koszulka „na ramiączka” bez rękawków (tank-top)

 ewentualnie akcesoria i wyposażenie dodatkowe

We wszystkich rozgrywkach kobiet, których dotyczy niniejszy regulamin, strój sportowy zawodniczek 

składa się z:

 majtek (briefs) i topu (krótka koszulka bez rękawków odsłaniająca brzuch)lub

 jednoczęściowy kostium kąpielowy lub

 spodenek (max. 3 cm powyżej kolana lub długość 26-28 cm od bioder, około 26 cm powyżej 

kolan, lub spodni o długości około 90 cm) oraz koszulki z rękawkami, bez rękawków, lub z  

długimi rękawami

 ewentualnie akcesoriów i wyposażenia dodatkowego

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe mogą stanowić:

 czapka, daszek lub inne nakrycie głowy, lub opaska na głowę,

 okulary przeciwsłoneczne,

 stabilizatory stawów kolanowych i łokciowych,

 frotka absorbująca pot na nadgarstek,

 jeden zegarek.

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.

We wszystkich rozgrywkach PZPS każdy zespół ma obowiązek posiadania, co najmniej 2 kompletów 

strojów sportowych. Zespoły nieposiadające strojów sportowych nie będą dopuszczone do zawodów 

Sędzia pierwszy może dopuścić do gry zawodników w spodenkach, których długość jest niezgodna z 

regulaminem. W przypadku potwierdzenia tego faktu przez sędziego głównego w protokole z meczu,  
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zespół jest karany odjęciem 10 punktów rankingowych za każdego zawodnika występującego w „za 

długich spodenkach”.

W przypadku, gdy organizator (promotor) dostarcza koszulki (topy) dla zawodników (zawodniczek), 

zawodnicy (zawodniczki) mają obowiązek występowania w koszulkach (topach) dostarczonych przez 

organizatora.

5.2.  Prawo organizatora turnieju do dostarczania koszulek (topów) 

Organizator (promotor) zawodów może dostarczyć koszulki (topy) dla zawodników (zawodniczek). 

Dostarczone stroje muszą spełniać wszystkie wymagania zawarte w „Oficjalnych Przepisach Gry w 

Siatkówkę Plażową” oraz w niniejszym Handbooku odnośnie wyglądu koszulek (topów).

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 video) 

udzielanych w trakcie trwania turnieju – bez względu na miejsce nagrania.

Zawodnikom (zawodniczkom) nie wolno zakładać koszulek (topów) w sposób powodujący zasłonięcie  

lub brak możliwości identyfikacji  reklam na koszulkach (topach),  np. założenie koszulki  na „lewą” 

stronę, tył na przód itd.

5.3. Reklamy sponsora na strojach sportowych 

Każdy znak graficzny lub napis umieszczony na stroju sportowym, za wyjątkiem numeru zawodnika,  

znaków  graficznych  producenta  strojów  i  znaków  graficznych  PZPS  jest  traktowany  jak  nadruk 

reklamowy (reklama).

Nadruk reklamowy na koszulkach (topach) nie może zajmować powierzchni większej niż 300 cm² i  

może być drukowany z przodu i z tyłu koszulki (topu).

Dodatkowe nadruki reklamowe mogą być umieszczone na:
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 nakryciu  głowy  –  (czapka,  daszek  lub  opaska)  nie  ma  ograniczeń  dotyczących  miejsca  i 

rozmiaru logo sponsora, jednocześnie dopuszcza się 20 cm² na logo producenta

 opasce na ramię / nadgarstek – maksymalna szerokość opaski to 10 cm, na jednym ramieniu  

może znajdować się tylko jedna opaska

 ciele  jako tatuaż  tymczasowy –  na  ramieniu  tatuaż o  maksymalnej  szerokości  10  cm, na  

każdej  innej  części  ciała  tatuaż  tymczasowy  nie  może  przekroczyć  20  cm²,  na  jednym 

ramieniu może znajdować się jeden tatuaż.

Na jednym ramieniu  może  znajdować  się  tylko jeden rodzaj  nadruku  reklamowego,  to  jest  albo 

opaska na ramię, albo tatuaż tymczasowy.

Maksymalnie można użyć trzech akcesoriów, tj. albo dwóch opasek i tatuażu, albo dwóch tatuaży i  

opaski na ramię.

 stabilizatory  stawów  łokciowych  i  kolanowych  wyłącznie  w  przypadkach  uzasadnionych 

medycznie (za zgodą Komisarza zawodów lub sędziego głównego)

 butach i/lub na skarpetkach – wyłącznie za zgodą sędziego głównego

Zawodnik (zawodniczka) jest odpowiedzialny za swoje wyposażenie dodatkowe (akcesoria). Nie ma 

ograniczeń dotyczących miejsca  i  wielkości  logo sponsora  na spodenkach/ majtkach zawodników 

(zawodniczek)  i  na  nakryciu  głowy.  Na  pozostałych  akcesoriach  zawodnik  (zawodniczka)  może 

umieścić logo maksimum 2 sponsorów (po 72 cm² każdy) plus 20 cm² na logo producenta. 

Zawodnik  (zawodniczka)  zobowiązany  jest,  na  prośbę  Komisarza  zawodów,  do  dostarczenia 

wszystkich  dodatkowych  akcesoriów  na  odprawę techniczną  w celu  ich  akceptacji.  Po  odprawie  

technicznej zawodnik (zawodniczka) nie może dołączyć akcesoriów z logo kolejnego sponsora.

Zawodnikom (zawodniczkom)  nie  wolno  posiadać  w polu  gry  akcesoriów typu ręczniki,  butelki  z  

napojami,  plecaki,  torby  itd.  Z  nadrukami  reklamowymi.  Akcesoria  te  nie  mogą  zasłaniać  paneli  

reklamowych.  Wyjątkiem  są  akcesoria  dodatkowe  dostarczone  przez  organizatora  (promotora) 

turnieju.

5.4. Nazwa zespołu 

Zespół ma prawo do posiadania własnej nazwy.

Nazwa zespołu może być nazwą sponsora zespołu.
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Nazwa zespołu nie może w żaden sposób naruszać powszechnie obowiązujących norm obyczajowych, 

urażać  uczuć  religijnych  oraz  dyskryminować  kogokolwiek  z  powodów  rasowych.  Zabrania  się 

reklamowania adresem www stron o charakterze erotycznym i innych naruszających powszechnie  

obowiązujące normy obyczajowe.

Nazwy zespołu nie można zmieniać w trakcie trwania turnieju.

Nazwę  zespołu  należy  zgłosić  sędziemu  głównemu  turnieju  –  najpóźniej  w  czasie  odprawy 

technicznej.

6. Kontrola medyczna i antydopingowa

PZPS ma prawo do przeprowadzenia kontroli  medycznej i antydopingowej na zawodach siatkówki  

plażowej PZPS zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS dotyczącymi zasad przeprowadzania takich 

kontroli.

Kontrole medyczne i  antydopingowe na zawodach siatkówki plażowej mogą być przeprowadzone 

przez  wszystkie  uprawione  do  tego  organizacje  i  instytucje  w  Polsce,  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami.

7. Pole gry i wyposażenie (nowe przepisy)

Pole gry

Pole gry składa się z boiska do gry i wolnej strefy.

Wymiary

Boisko do  gry  jest  prostokątem o  wymiarach  16  x  8  m,  otoczonym  wolną strefą o szerokości 

przynajmniej 3  m,  z  przestrzenią wolną od jakichkolwiek  konstrukcji (zadaszenia)  do  wysokości 

przynajmniej 7 m od podłoża (rysunek 1).

Powierzchnia pola gry

Pole gry musi być umieszczone na możliwie jak najbardziej równym, płaskim oraz jednolitym terenie 

piaszczystym,  wolnym  od  kamieni,  muszelek i innych  przedmiotów  mogących spowodować 

skaleczenie lub kontuzję zawodników.

Na zawodach siatkówki plażowej PZPS warstwa sypkiego nieubitego piasku musi mieć co najmniej 30-

40 cm głębokości.
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WYMAGANIA FIVB DOTYCZĄCE PIACHU NA OFICJALNYCH ZAWODACH

GRUBOŚĆ PIACHU MINIMUM 40 CM!!!

Podczas  zawodów  piach  powinien  być  przesiany  do  odpowiedniego  rozmiaru  ziaren,  bez  
jakichkolwiek kamieni i niebezpiecznych zanieczyszczeń. Nie może być również zbyt sypki aby nie  
powodował pylenia i nie przyklejał się do skóry.

Powierzchnia  pola  gry  nie  może  stwarzać  żadnego  niebezpieczeństwa  spowodowania  kontuzji  

zawodników.

Na zawodach siatkówki plażowej  PZPS piasek powinien być  przesiany do odpowiedniej  wielkości. 

Piasek  nie  może być gruboziarnisty oraz  nie  może zawierać kamieni i  innych  niebezpiecznych 

cząsteczek. Piasek  nie  może być również zbyt drobny  i  miałki,  aby  nie  przyklejał  się do skóry 

zawodników. Piasek nie może się kurzyć.

Linie boiska

 Boisko jest wyznaczone przez dwie linie boczne i dwie linie końcowe. Zarówno linie boczne, 

jak i linie końcowe należą do boiska.

 NIE ma linii środkowej.
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RODZAJ PIACHU / WARSTWA ŚREDNICA CZĄSTECZKI % POZOSTAJĄCY NA SITACH 
PRZESIEWOWYCH

DROBNY ŻWIR / BARDZO 
GRUBY PIACH

1.00 – 2.00 MM 0% - 6%

GRUBY PIACH 0.5 – 1.00 MM MIN. 80%

ŚREDNI PIACH 0.25 – 0.5 MM MAX. 92%  

PIACH SYPKI 0.15 – 0.25 MM 7% - 18%

PIACH OCZYSZCZONY, BARDZO 
SYPKI

0.05 – 0.15 MM NIE WIĘCEJ NIŻ 2.0%

GLINA, MUŁ PONIŻEJ 0.05 MM NIE WIĘCEJ NIŻ 0.15%



 Wszystkie linie mają od 5 do 8 cm szerokości.

 Kolor linii musi zdecydowanie kontrastować z kolorem piasku.

 Linie  boiska  powinny  być wykonane z  taśmy o  dużej trwałości, zaś wszystkie elementy 

mocujące powinny być wykonane z miękkiego i elastycznego materiału.

7.5 Stefa zagrywki

Strefa zagrywki jest to część pola gry za boiskiem, ograniczona linią końcową oraz przedłużeniami 

dwóch linii bocznych. Długość strefy zagrywki ograniczona jest wielkością wolnej strefy.

7.6 Warunki pogodowe

Warunki pogodowe nie mogą stwarzać zagrożenia odniesienia kontuzji przez zawodników.
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RYS. 1     WIDOK BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WRAZ Z BEZPOŚREDNIM OTOCZENIEM
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WOLNA STREFA PIASKU

                                           POLE  GRY

Długość strefy 
piasku 26 – 28 

metrów

5 -6  metrów odległość od taśmy 
do końca strefy  piasku 

5 – 6 metrów 
odległość od taśmy do 

końca strefy piasku 

Szerokość  
boiska        
8 metrów

Długość boiska 16 
metrów

Odległość słupka od 
taśmy 0,7 – 1 metr

Trawa

Belka drewniana – tzw. „kantówka”  
o szerokości 10 cm z zaokrąglonymi  

górnymi krawędziami

Taśma wyznaczająca pole  gry
Tuleja do słupka

Szerokość strefy piasku 
18 – 20 metrów



8. Siatka i słupki

Siatka

Siatka o długości 8,5 m i szerokości 1 m (+/- 3 cm) po naciągnięciu jest zawieszona nad osią centralną 

boiska. Siatka posiada kwadratowe oczka o boku 10 cm. Na całej długości zarówno górna jak i dolna 

krawędź siatki obszyte są z dwóch stron taśmą o szerokości 7-10 cm. Taśmy powinny być wykonane z 

nieprzemakalnego materiału. Zaleca się, aby taśmy były w kolorze ciemnoniebieskim lub jaskrawym. 

Na końcach górnej taśmy znajdują się otwory, przez które przewleka się linki mocujące górną taśmę 

do słupków  w  celu  naciągnięcia górnej  krawędzi siatki.  Wewnątrz górnej  taśmy znajduje  się 

elastyczna linka, zaś wewnątrz dolnej  taśmy zwykła linka.  Linki służą do przymocowania siatki do 

słupków  tak,  aby  zarówno  górna  jak  i  dolna  część siatki były naciągnięte. Dozwolone  jest 

umieszczanie reklam na taśmach: górnej i dolnej.  Na zawodach siatkówki plażowej PZPS dopuszcza 

się siatkę o długości 8,0 m zaś oczka siatki są mniejsze. Dopuszcza się umieszczanie reklam między 

siatką a słupkami  pod  warunkiem,  że reklamy  nie  będą ograniczać widoczności zawodnikom  i 

sędziom. Reklamy na ww. elementach wyposażenia muszą być wykonane zgodnie z odpowiednimi 

przepisami FIVB.

Taśmy boczne

Dwie kolorowe taśmy o szerokości 5-8 cm (o takiej samej szerokości, co linie boiska) i długości 1 m 

przymocowane są pionowo do siatki nad liniami bocznymi boiska. Taśmy boczne są traktowane jako 

część siatki. Dozwolone jest umieszczanie reklam na taśmach bocznych.

Antenki

Antenką nazywamy elastyczny pręt o długości 1,8 m i  średnicy 10 mm. Antenka wykonana jest z 

włókna szklanego lub materiału o podobnych właściwościach. Dwie antenki, po jednej z każdej strony 

przymocowane są do zewnętrznych krawędzi taśm bocznych, po przeciwnych stronach siatki 

Górna część antenki, wystająca ponad siatkę, o długości 80 cm, pomalowana jest w 10-cio cm pasy. 

Pasy powinny być w kolorach kontrastujących ze sobą. Zaleca się kolory: biały i czerwony. Antenki są 

traktowane jako część siatki i ograniczają po bokach przestrzeń przejścia.

Wysokość siatki 

Wysokość siatki wynosi 2,43 m dla mężczyzn i 2,24 m dla kobiet.

W  rozgrywkach  młodszych  zawodników wysokość siatki  może być obniżona, decyzję  podejmuje 

Wydział Siatkówki Plażowej dla poszczególnych kategorii wiekowych.
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W rozgrywkach młodszych zawodników wysokość siatki może być obniżona:

Grupy wiekowe Dziewczęta Chłopcy

16 lat i młodsi 2.24 m 2.24 m

14 lat i młodsi 2.12 m 2.12 m

12 lat i młodsi 2.00 m 2.00 m

Ostateczna wysokość siatki  na rozgrywkach młodzieżowych jest  ustalana przez Wydział  Siatkówki 

Plażowej. 

Wysokość siatki mierzona  jest  na  środku boiska  za  pomocą przymiaru sztywnego. Wysokość na 

dwóch końcach siatki (nad liniami bocznymi) musi być dokładnie taka sama i nie może być większa niż 

2 cm ponad wysokość przepisową.

Słupki

Słupki, na których zawieszona jest siatka powinny być zaokrąglone i gładkie, o wysokości 2,55m,  a 

dodatkowo  wysokość słupka powinna  być regulowalna. Słupki  powinny  być przytwierdzone do 

podłoża w  jednakowej  odległości 0,7-1  m  mierzonej  od  linii  bocznej  boiska  do  osłony  słupka. 

Zabronione jest mocowanie słupków za pomocą odciągów. Wszystkie elementy  niebezpieczne oraz 

utrudniające przejście koło  słupka  powinny  być usunięte. Słupki  powinny  być zabezpieczone 

osłonami.

Piłka

Zawody siatkówki plażowej PZPS muszą być rozgrywane piłkami Mikasa VLS 300 (67 cm +1/-1 cm).

9. Budowa boiska 

Przykład  budowy  boiska  do  siatkówki  plażowej  spełniającego  wszelkie  kryteria  bezpieczeństwa 

korzystających  oraz  zgodnego  z  oficjalnymi  przepisami  gry   w  siatkówkę  plażową.  Przykładowy 

projekt  zawiera  opis  niezbędnych  etapów  budowy  i  wyposażenia  boiska  oraz  orientacyjny  ich 

kosztorys (zależy od regionu i miejsca). Nie jest on również specyfikacją techniczną wykonania boiska,  

lecz przykładem, który w dostępny sposób pozwoli na wykonanie tej inwestycji.

 budowę  boiska  do  siatkówki  plażowej  rozpoczynamy  od  wyznaczenia  w  miarę  płaskiego 

terenu o odpowiedniej powierzchni.
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 przy  pomocy  koparko-ładowarki  wykopujemy  prostokątną  nieckę  o  długości  26  -  28  m, 

szerokości 18 - 20 m i głębokości 30 cm.

 po oczyszczeniu niecki z wszelkich nieczystości(korzenie,  kamienie, itp.) układamy na dnie 

geowłókninę filtracyjną(zapobiega ona mieszaniu się dwóch różnych warstw gruntów oraz 

wyrastaniu niepożądanej roślinności).

 w przypadku posiadania tulei stalowych bez wsporników na tym etapie prac osadzamy je w 

odpowiednim podłożu betonowym uwzględniając odległość od końca strefy piasku i taśmy 

wyznaczającej boisko.

 nieckę otaczamy drewnianymi belkami (tzw. „kantówkami”, które wcześniej zabezpieczamy 

impregnatem do drewna) o szerokości 10cm, które umieszczamy tuż nad krawędzią niecki na 

drewnianych  kołkach  palisadowych.  Kołki  rozmieszczamy  w  zależności  od  długości 

posiadanych  „kantówek”  co  2  –  3  metry,  pamiętając  o  prawidłowym  wypoziomowaniu. 

Górne krawędzie belek lekko zaokrąglamy.  W ten sposób zwiększamy głębokość niecki do 

40cm i ograniczamy w sposób bezpieczny i ekologiczny strefę piasku. 

uwaga! na tym etapie nie zamykamy całkowicie obramowania, zostawiając 3-4 metrowy wjazd w 

celu dostarczenia piasku (rys. 2).

 ziemię  uzyskaną z  niecki  mieszamy z  torfem ogrodowym i  rozrzucamy na zewnątrz  belki 

ograniczającej strefę piasku, utwardzamy i wysiewamy trawę.

 przygotowaną  nieckę  wypełniamy  (wyłącznie!) piaskiem  płukanym  o  fakturze  0,1  mm 

wyrównując powierzchnię mechanicznie, a następnie ręcznie.

Orientacyjny koszt prac i materiałów niezbędnych przy wykonaniu boiska (kalkulacja na 2013 rok-

zależny od regionu i miejsca)

 wykopanie niecki   o wymiarach 28m x 20m x 30cm wymaga ok. 4 - 5 godzin pracy koparko-

ładowarki. Koszt jednej godziny: 70 – 100zł

 koszt geowłókniny   filtracyjnej o powierzchni 560m² wynosi ok. 600zł

 koszt  belek  (tzw.  kantówek)   ograniczających  strefę  piasku  wraz  z  kołkami  palisadowymi 

wynosi ok. 1100zł

 koszt   torfu   ogrodowego  jest  uzależniony  od  jakości  i  ilości  gleby  uzyskanej  podczas 

wykopania niecki(ok. 20 zł/1m  3   )  
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 koszt trawy   do wysiania na dwumetrowym pasie okalającym strefę piasku wynosi  ok. 110zł.

 ilość piasku płukanego   o fakturze 0,1(dostępny w większości kopalni piasku) niezbędnego do 

wypełnienia przygotowanej niecki wynosi  ok. 150 ton. Jest to koszt rzędu 3000 tys. zł(tona 

tego  kruszcu  kosztuje  ok.  18  –  20zł).  Koszt  transportu  jest  uzależniony  od  odległości  od  

kopalni  lub  hurtowni  piasku.  Cena  jednego  kilometra  przewozu  piasku  tzw.  ciężarówka-

wanną wynosi ok. 5zł.

 sprzęt   do siatkówki plażowej(bezpośrednio przeznaczony na boisko):  słupki stalowe wraz z 

tulejami(komplet – ok. 1250zł), słupki aluminiowe wraz z tulejami(komplet     – ok. 2900zł), 

koszt  siatki  do siatkówki  plażowej zaczyna się od  300zł,  antenek od 60zł/szt. oraz  taśm 

wyznaczających  boisko  –  od  150zł.   Profesjonalne  stanowisko  sędziego  to  koszt  rzędu 

2000zł.                       

KOSZT CAŁKOWITY BUDOWY BOISKA BEZ SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO BEZPOŚREDNIO NA  

BOISKO,  WŁASNEGO WKŁADU PRACY  ORAZ TRANSPORTU PIASKU WYNOSI  ok.  5500 –  

6000 zł. 
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                                                                                         RYS. 2                                                          PRZEKRÓJ POPRZECZNY NIECKI BOISKA WRAZ Z BEZPOŚREDNIM OTOCZENIEM
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Trawa

Belka drewniana – tzw. „kantówka” 
o szerokości  10 cm, której górne 

krawędzie zaokrąglamy 
i zabezpieczamy impregnatem  

Niecka o głębokości  40 cm 
wypełniona piaskiem 

płukanym o fakturze 0,1mm

Ziemia częściowo uzyskana podczas 
kopania niecki, uzupełniona torfem 

ogrodowym

Geowłóknina filtracyjna 
ułożona na dnie niecki

Grunt stały Tuleje osadzone w podłożu. Stalowe 
osadzamy na stałe, aluminiowe zgodnie 

z instrukcją producenta



10. Wykaz niezbędnego sprzętu na boisko

 Piłki Mikasa VLS 300 min. 2 szt. na boisko + 2 rezerwowe

 Słupki (komplet)– na boisko + 1 komplet rezerwowych dla wszystkich boisk

 Osłony na słupki min. 2 szt. na boisko + 2 rezerwowe dla wszystkich boisk

 Siatka jedna na boisko + 1 rezerwowa dla wszystkich boisk

 Antenki – dwie na boisko + 2 rezerwowe dla wszystkich boisk

 Linie z czterech stron wyznaczają boisko 

 Podest sędziego  -  1  szt.  na  boisko,  odpowiednio  zabezpieczony  miękkimi  –  min.  5  cm 

grubości -  osłonami, na których mogą być umieszczone reklamy organizatora

 Reklamy wokół boiska – maksymalnie 30 (25) sztuk na boisko, wymiary reklamy 3,50 m x 1,00 

m.  (Związek  rezerwuje  sobie  prawo  do  miejsca  reklamowego  w  pierwszym  planie 

reklamowym na każdym boisku. Jest to pierwszy baner po lewej stronie za słupkiem sędziego 

pierwszego licząc od środka boiska)

 Tablica z  wynikami  min.  2  szt.  na  boisko:  jedna  na  stoliku  sekretarza  spotkania  i  druga 

większa, widoczna dla publiczności

 Dodatkowo na  terenie  zawodów  powinna  być  ustawiona  przynajmniej  jedna  tablica  z 

wynikami wszystkich spotkań, diagramem rozgrywania zawodów  i terminarzem zawodów

 Stolik sędziego sekretarza

 1 krzesło przy stoliku sekretarza lub 2 krzesła w przypadku meczów rozgrywanych przy pełnej 

obsadzie sędziowskiej

 Parasole 4  sztuki  –  jedna  przy  stoliku  sekretarza,  po  jednej  na  każdej  stronie  boiska  dla  

zawodników  + jedna rezerwowa w razie deszczu dla sędziego pierwszego

 Krzesła dla zawodników – 4 szt. na boisko

 Tabliczki z numerami 1 i 2 do kontroli kolejności zagrywki – 1 komplet na boisko

 Przymiar o długości 2,5 m do mierzenia wysokości siatki – 1 na dwa boiska

 Flagi dla sędziów liniowych – 2 flagi na każde boisko
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 Ręczniki do  wycierania  piłek  –  personel  boiska  powinien  posiadać  ręczniki,  którymi  w 

przypadku  zabrudzenia  lub  zamoczenia  należy  wytrzeć  piłkę  i  natychmiast  podać  do  gry  

rezerwową lub drugą z boiska. W przypadku, gdy pada deszcz piłki nie mogą leżeć na piasku

 Grabki (lub drewniane równiarki)  – na każde boisko po 2 sztuki. W czasie każdej przerwy,  

personel boiska powinien wyrównać boisko.

11. Personel na boiska

 Młodzież do tablicy z  wynikami na każde boisko przynajmniej  jedna osoba +  dwie  osoby 

rezerwowe

 Podawacze piłek 2 - 4 na boisko (podczas meczów o 3-cie i pierwsze miejsce obligatoryjnie po 

4 podawaczy piłek na boisko)

 „Wyrównywacze” piasku, osoby z grabkami dbający o właściwy stan boiska (podczas meczów 

o 3-cie i pierwsze miejsce obligatoryjnie minimum 2 osoby na boisko)

 Powinno się zapewnić większą ilość tych osób, gdyż zawody trwają zwykle przez wiele godzin 

i osoby te przy wysokiej temperaturze lub deszczu powinny się często zmieniać.

12.  Pomieszczenia na terenie zawodów

 Szatnia dla zawodników (namiot).  W przypadku turnieju dla kobiet i mężczyzn jednocześnie,  

pomieszczenia muszą być oddzielne

 Namiot (pomieszczenie) dla sędziów i komisarza z dostępem do źródła zasilania, drukarką oraz 

dostępem  do  Internetu,  z  widocznością  na  oba  boiska.  Wskazane  jest  umieszczenie  w 

namiocie  napojów  w  zależności  od  warunków  pogodowych:  gorących  i/lub  zimnych  oraz 

drobnych przekąsek (np. owoce)

 Miejsce dla dziennikarzy. Wskazane jest przygotowanie miejsca dla dziennikarzy z możliwością 

bezpośredniej transmisji danych

 Miejsce (namiot) dla lekarza z niezbędnym sprzętem medycznym i łóżkiem do masażu. 

WSZYSTKIE  WYŻEJ  WYMIENIONE  POMIESZCZENIA  MUSZĄ  BYĆ  ODPOWIEDNIO  ZABEZPIECZONE 

PRZED KRADZIEŻĄ.

 Toalety przenośne przynajmniej 2 na terenie zawodów jedna dla kobiet druga dla mężczyzn
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 Miejsce – podest dla spikera zawodów – umieszczony w miejscu umożliwiającym obserwację 

obu boisk

 Namiot + „ogródek” z napojami itp. dla VIP

WSZYSTKIE STREFY ORAZ POMIESZCZENIA  MUSZĄ BYĆ BARDZO DOKŁADNIE OZNACZONE, ZAŚ 

DOSTĘP DO NICH MOGĄ MIEĆ TYLKO OSOBY UPRAWNIONE.

KAŻDY   Z ORGANIZATORÓW TURNIEJU / -ÓW MA OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA PZPS PISEMNIE   

NA 30 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM CZY TURNIEJ ORGANIZOWANY JEST JAKO IMPREZA MASOWA.

W PRZYPADKU ORGANIZACJI IMPREZY MASOWEJ ORGANIZATORZY MAJĄ OBOWIĄZEK 

POSTĘPOWANIA ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 20 MARCA 2009 R. „O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ 

MASOWYCH”  .  

13.  Prawa i obowiązki PZPS oraz Organizatora Turnieju

Obowiązki PZPS

 Prowadzenie części  sportowej  zawodów  tj.  listy  startowej  i  rankingu  zawodników 

uprawnionych do gry w turniejach siatkówki plażowej,

 Produkcja i sprzedaż licencji dla wszystkich zawodników,

 Przyjmowanie zgłoszeń na turniej i przekazanie listy organizatorowi, komisarzowi i sędziom,

 Zapewnienie obsady sędziowskiej i poinformowanie o niej organizatora,

 Pokrycie kosztów  podróży  dla  przedstawiciela  PZPS  lub/i  Komisarza  zawodów 

odpowiedzialnego za zgodny z   regulaminem przebieg zawodów ze strony PZPS,

 Przesyłanie wyników turniejów do mediów na ich życzenie i umieszczenie ich na stronie PZPS,

 Na imprezy  finałowe i  rangi  międzynarodowej  zapewnienie  i  pokrycie  kosztów  produkcji  

pucharów i medali,

 Czuwanie nad dyscypliną zawodników, sędziów, działaczy i organizatorów w trakcie trwania 

turnieju. Wyciąganie w stosunku do niezdyscyplinowanych konsekwencji regulaminowych.

Obowiązki Organizatora Turnieju
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 Wniesienie do PZPS opłaty certyfikacyjnej przed organizacją turnieju (wysokość określana jest 

raz na rok),

 Wyznaczenie (ustalenie) puli nagród na turniej,

 Ufundowanie pucharów dla pierwszych trzech drużyn (za wyjątkiem turnieju finałowego),

 Zapewnienie obsługi boiska na boisku głównym i boiskach bocznych,

 Pokrycie kosztów produkcji banerów reklamowych wokół boiska/boisk,

 Przygotowanie miejsca zawodów zgodnie z Handbookiem,

 Przygotowanie i pokrycie kosztów pracy ekipy organizacyjnej zawodów,

 Zapewnienie ochrony zawodów (teren zawodów musi być chroniony, a umowa o ochronę 

zawarta z profesjonalną firmą musi być przekazana do wglądu komisarzowi zawodów),

 Zapewnienie obecności  wykwalifikowanej  pomocy  medycznej  przez  cały  czas  trwania 

turnieju; (ratownik medyczny  lub  lekarz),  informacja  do  Pogotowia  Ratunkowego  o 

zawodach)

 Dokonanie rezerwacji  noclegów  dla  sędziów  (po  uzgodnieniu  telefonicznym  z  Sędzią 

Głównym),

 Pokrycie kosztów  wynagrodzenia  sędziów  (stawki  ryczałtowe,  których  wysokość  zostanie 

przekazana odrębnym komunikatem) płatne gotówką przed rozpoczęciem zawodów. 

 Pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia Komisarza zawodów,

 Poinformowanie PZPS i zapewnienie zgodnie z wytycznymi  o możliwościach zakwaterowania 

dla zawodników, 

 Przygotowanie stanowiska informacyjnego dla prasy, a jeśli jest to możliwe biura prasowego 

z udostępnieniem komputera,

 W miarę możliwości zorganizowanie konferencji  prasowej (obowiązkowa przed turniejami 

finałowymi MP),

 Pomoc w przygotowaniu stanowisk dla telewizji,

 Pokrycie kosztów związanych z organizacją zawodów, identyfikatorów dla zawodników, VIP-

ów, mediów, organizatorów, produkcja folderów i zaproszeń na turniej,

 Pokrycie kosztów związanych z pracą spikera i  zapewnienie odpowiedniej oprawy muzycznej  

zawodów,

 Reklama imprezy poprzez plakatowanie, wieszanie banerów i innych nośników medialnych 

reklamujących  imprezę  w  danym  mieście, w  miarę  możliwości  organizacja  programu 

artystycznego w przerwie lub podczas ceremonii  zamknięcia zawodów, a także wręczania 

nagród,
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 Bezwzględne przestrzeganie przepisów regulaminowych rozgrywek Siatkówki Plażowej w 

tym m.in. godzin rozpoczęcia turnieju.

 Organizacja imprezy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 

2009 r. 

 Organizator pierwszego turnieju męskiego w sezonie oraz każdego pojedynczego turnieju 

męskiego  w  ciągu  weekendu  ma  obowiązek  zapewnić  trzy  boiska  do  gry  i  jedno 

rozgrzewkowe, które w razie potrzeby będzie służyło jako czwarte boisko do gry.

Prawa Organizatora Turnieju

 Prawo do umieszczenia nazwy sponsora przy tytule zawodów,

 Prawo do sprzedaży wszystkich banerów reklamowych wokół boisk za wyjątkiem jednego 

baneru na boisko -  baneru z logo PZPS lub wskazanego przez PZPS,

 Prawo do produkcji logo zawodów,

 Prawo do  produkcji  i  zysków  ze  sprzedaży  artykułów  pamiątkowych  z  zawodów  np.: 

maskotek, emblematów, znaczków,

 Prawo do produkcji i zysków ze sprzedaży ewentualnych biletów i programu turnieju,

 Umieszczenie dowolnych reklam na banerach reklamowych (za wyjątkiem niedozwolonych 

przepisami  prawa)  ,  flagach,  namiotach,  i  in.  na  terenie  zawodów  z  wyjątkiem  jednego 

baneru z logo PZPS lub innego wskazanego przez PZPS na każdym boisku,

 Produkcja i  umieszczenie logo sponsorów na koszulkach zawodników, w których mają oni 

obowiązek występować w każdym meczu i w trakcie trwania zawodów

 Produkcja i umieszczenie logo sponsorów na koszulkach personelu obsługującego zawody,

 Produkcja i dystrybucja plakatu promującego zawody w dowolnym nakładzie,

 Organizacja wszelkich  dowolnych  imprez  o  charakterze  promocyjnym  i  rekreacyjnym, 

towarzyszących zawodom,

 Sprzedaż materiałów reklamowo – promocyjnych.

14. Wytyczne dotyczące reklam występujących w trakcie zawodów
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 Organizator  turnieju  jako promotor jest  zobowiązany do produkcji  wszystkich materiałów 

reklamowych i sprzętu na boisko,

 Wszystkie reklamy  muszą  być  wykonane  z  materiałów  bezpiecznych  dla  zawodników  i  

publiczności oraz odpornych na warunki atmosferyczne,

 Reklamy muszą być ustawione wokół boiska głównego. Wokół boisk bocznych rozstawienie 

reklam nie jest obowiązkowe, ale należy oddzielić boisko od publiczności,

 Reklamy muszą być ustawione min 5m od linii boiska,

 Dopuszcza się reklamy obrotowe na zawodach siatkówki plażowej,

 Drugi plan reklamowy jest na ogół przymocowany do trybun i jest ustawiony wyżej tak aby 

był widoczny dla telewidzów i publiczności zgromadzonej na trybunach,

 Trzeci plan reklamowy jest ustawiony na trybunach,

 Organizator ma  pełne  prawo do  umieszczenia  wszystkich  rodzajów reklam  wokół  boiska 

głównego zachowując właściwe odległości od linii  bocznych boiska i  ustawiając niezbędny 

sprzęt sportowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 Flagi należy  ustawić  na  trzecim  planie  reklamowym  w  górnej  części  trybun  (zaleca się 

następujące wymiary flag - 2 m x 1,40 m),

 W przypadku zawodów z udziałem zawodników zagranicznych zaleca się umieszczenie flag 

narodowych tych krajów,

 Dopuszcza się ustawienie balonów reklamowych - najwyżej 4 sztuki umieszczone na 4 rogach 

boiska (dotyczy jednego boiska) (poza strefą wolną),

 Dopuszcza się  umieszczenie  reklamy  sponsora  na  tablicach  informacyjnych  i  tablicach  z 

wynikami poszczególnych spotkań. 

15. Komitet organizacyjny turnieju siatkówki plażowej 
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Podczas  organizacji  turniejów  najwyższej  rangi  (zawody  międzynarodowe,  finały  zawodów 

krajowych)  organizator  powinien powołać komitet  organizacyjny,  który  będzie  odpowiadał  za 

sprawne przygotowanie całej imprezy oraz przebieg zawodów. 

Na pozostałych zawodach organizator musi wyznaczyć osobę/osoby odpowiedzialne za wykonanie 

powierzonych zadań w trakcie trwania turnieju. Przez cały czas trwania turnieju na zawodach musi  

być osoba decyzyjna reprezentująca organizatora.

W skład komitetu organizacyjnego powinny wchodzić następujące osoby:

1. Dyrektor turnieju,

2. Koordynator ds. technicznych i finansowych,

3. Koordynator ds. promocji,

4. Spiker

5. Lekarz lub ratownik medyczny – OBLIGATORYJNIE NA KAŻDYM TURNIEJU

Dyrektor Turnieju odpowiada za: 

 Całokształt spraw związanych z organizacją turniejów w tym: 

 podpisanie umów ze Związkiem, ze sponsorami i z Telewizją,

 wypłacenie nagród pieniężnych dla zawodników oraz wynagrodzenia dla sędziów,

 sprawny, zgodny z regulaminem rozgrywek PZPS przebieg zawodów,

 organizację  konferencji  prasowej  (Konferencja  prasowa  musi  się  odbyć  przed  każdym 

turniejem  finałowym).  W  konferencji  muszą  uczestniczyć  przedstawiciele  PZPS  oraz 

przedstawiciele sponsorów i organizatora).

Koordynator ds. technicznych i finansowych:

 dokonuje wypłat dla sędziów gotówką (stawki ryczałtowe) przed rozpoczęciem zawodów.  

 dokonuje wypłat dla  zawodników (zgodnie z pulą nagród, najpóźniej  3 dni po zakończeniu 

imprezy na wskazane przez nich konta),

 dokonuje rezerwacji i zapłaty za nocleg 2 pokoi 2 osobowych dla przedstawicieli Związku (na 

życzenie) oraz 5 pokoi 2 osobowych dla przedstawicieli Związku (turnieje finałowe),

 dokonuje rezerwacji hotelu dla sędziów (6 + 1 sędzia główny) – po konsultacji telefonicznej z  

Sędzią Głównym oraz dla  8 par finałowych biorących udział w turnieju głównym, oraz dla 

wszystkich par zakwalifikowanych do turniejów finałowych odpowiada (wraz z  Dyrektorem 

Turnieju) za całą obsługę techniczną.
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Koordynator ds. promocji:

 przygotowuje plan promocyjny turnieju i przedstawia go Związkowi,

 odpowiada za kontakt z radiem i telewizją, co do odpowiedniej promocji zawodów,

 jest odpowiedzialny za produkcję i dystrybucję oficjalnego programu, plakatów, broszur.

W przypadku, gdy obowiązki Dyrektora Turnieju, Koordynatora ds. technicznych i finansowych oraz  

Koordynatora ds. promocji przejęła jedna osoba, należy poinformować o takiej sytuacji, a osoba taka  

powinna być obecna podczas całego trwania turnieju.

Spiker :

 na bieżąco informuje o bieżących sprawach w trakcie trwania turnieju,

 zbiera informacje o sponsorach, zawodach, zawodnikach i przekazuje je w trakcie trwania 

zawodów,

 wywołuje i prezentuje drużyny przed meczami,

 dostarcza stałych informacji o wynikach na poszczególnych boiskach,

 przeprowadza wywiady z zawodnikami, Vip-ami itp.,

 zagrzewa publiczność do dopingu,

 odpowiada  za oprawę muzyczną zawodów oraz ceremonię wręczania nagród.

Osoba wymagana obowiązkowo na turniejach dwu- i trzygwiazdkowych.

Komisarz, Sędzia Główny lub Delegat PZPS:

 jest nominowany przez Związek,

 informuje organizatora o rozstawieniach na turniej, turnieje oraz o obsadzie sędziowskiej,

 kontroluje sprawny przebieg zawodów.

Lekarz/ratownik medyczny :

 czuwa nad bezpieczeństwem medycznym zawodników podczas imprezy,

 udziela pomocy w razie wypadku,

 posiada  adres  najbliższego  szpitala,  który  udzieli  pomocy  w  razie  poważniejszego 

wypadku/kontuzji.

16. Miejsce zawodów
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Organizator musi zagwarantować, że:

Boiska i całe zaplecze zostaną przygotowane zgodnie z wszelkimi normami bezpieczeństwa (Ustawa o 

bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. )

 Podczas turniejów eliminacyjnych liczba  miejsc siedzących wokół  boiska powinna być nie 

mniejsza niż odpowiednio: turniej trzygwiazdkowy – 250 (trybuny), turniej dwugwiazdkowy – 

50  (trybuny  lub  miejsca  siedzące),  turniej  jednogwiazdkowy  -  0, a   podczas  turniejów   

finałowych nie mniejsza niż 1200 (trybuny)

 Zostaną wydzielone i oznakowane strefy dla zawodników, organizatorów, sędziów i prasy ze 

względu na bezpieczeństwo

 Zarówno boiska jak i sprzęt muszą wyglądać estetycznie.

 Zarówno zawodnicy,  organizatorzy  jak  i  zaproszeni  goście  powinni  posiadać  odpowiednie 

identyfikatory (obligatoryjnie podczas finałów Mistrzostw Polski).

Zakwaterowanie

Organizator zobowiązany jest  przesłać do siedziby  PZPS faksem lub mailem najpóźniej  na  30 dni 

przed  rozpoczęciem  turnieju  (cyklu  turniejów)  lub  umieścić  bezpośrednio  w  systemie 

www.beach.pzps.pl   adresy hoteli lub/i pensjonatów wraz z cennikiem, w których istnieje możliwość  

rezerwacji  miejsc.  Informacje  te  zostaną  umieszczone  na  stronie  internetowej  Związku  dla 

zainteresowanych. Wszyscy zawodnicy (z wyjątkiem finałów Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn – tu  

zakwaterowanie pokrywa organizator) pokrywają koszty swojego pobytu w trakcie trwania turnieju.

Organizator dokonuje rezerwacji dla sędziów i przedstawicieli PZPS oraz pokrywa koszty noclegów 

przedstawicieli PZPS.

Organizator dokonuje  rezerwacji  i  pokrywa  koszty  noclegów  dla  Komisarza  Zawodów 

nominowanego przez PZPS.

Wyżywienie

Wszyscy  zawodnicy  pokrywają  wyżywienie  we  własnym  zakresie.  Organizator ma  obowiązek 

zapewnienia wody dla zawodników podczas meczów w ilości 1,5  litra wody na zawodnika na mecz.
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Organizator zapewnia  wyżywienie  dla  Komisarza  Zawodów  wyznaczonego  przez  PZPS  (formę 

wyżywienia należy uzgodnić z Komisarzem).

Pule nagród

Minimalne pule nagród są określane przed każdym sezonem.

Po podpisaniu umowy z PZPS ustalone pule nagród nie mogą zostać zmienione. Kara za zmianę puli 

nagród wynosi 10.000 PLN.

Ubezpieczenie imprezy

Organizator  ma  obowiązek  ubezpieczyć  imprezę  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  dotyczącym 

organizacji imprez masowych (obowiązkowo ubezpieczenie OC i NW) , a kopię polisy przedstawić do 

wglądu Komisarzowi zawodów.

Konferencja prasowa

Organizator turnieju finałowego ma obowiązek zorganizować konferencję prasową najpóźniej na 14 

dni przed rozpoczęciem finału. W konferencji biorą udział:

 przedstawiciel organizatora

 przedstawiciel Związku

 przedstawiciel sponsora.

Odprawa techniczna

Organizator zawodów jest zobowiązany do organizacji odprawy technicznej (w przypadku finału o 

godzinie 20.00 dnia poprzedniego na sali uprzednio wyznaczonej przez organizatora). Zawodników o 

miejscu odprawy powiadamia PZPS. Odprawę techniczną prowadzi przedstawiciel PZPS wraz z Sędzią  

Głównym turnieju. W przypadku braku przedstawiciela PZPS odprawę techniczną prowadzi Sędzia  

Główny.

Plan odprawy technicznej:

 Powitanie wszystkich zawodników przez organizatora i przedstawiciela PZPS.

 Wystąpienie organizatora i omówienie ewentualnych spraw organizacyjnych: wytłumaczenie 

zasad poruszania się po terenie zawodów, omówienie imprez towarzyszących.
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 Wystąpienie przedstawiciela PZPS i Sędziego Głównego zawodów – omówienie godzinowego 

programu  zawodów,  schematu  rozgrywek,  podziału  puli  nagród,  przypomnienie 

najważniejszych przepisów regulaminu itp..

 Sprawdzenie obecności zawodników zgłoszonych zgodnie z listą,

 Rozdanie koszulek dla zawodników jeśli  organizator  takie przewidział.  Koszulki  muszą być 

przygotowane zgodnie z przepisami FIVB. 

 Informacja o kolejnym turnieju.

 Czas na pytania zawodników, dziennikarzy, zaproszonych gości.

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Organizator powinien  zapewnić  możliwość  oglądania  meczów  osobom  niepełnosprawnym  oraz 

poruszającym się na wózkach. Organizator powinien również zapewnić odpowiednią pomoc dla ww. 

osób.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2014 roku 
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