Rzeszów, 04.06.2021

KOMUNIKAT
nr 3/2021 Wydziału Siatkówki Plażowej PWZPS w Rzeszowie
Regulamin zawodów o Mistrzostwo Województwa Podkarpackiego w siatkówce plażowej w sezonie
2021
1. Rozgrywki prowadzone będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową. Zawody rozgrywane
będą w systemie brazylijskim do dwóch wygranych setów.
2. Zaleca się zachowanie dystansu społecznego oraz ograniczenie bezpośredniego kontaktu z innymi
uczestnikami turnieju. Szczegółowe informacje dotyczące zasad higieny zostaną przekazane przez
organizatora na podstawie przepisów obowiązujących w trakcie trwania rozgrywek.
3. Jeżeli warunki atmosferyczne będą bardzo niekorzystne (np. długotrwały ulewny deszcz) organizator
może odwołać zawody o czym poinformuje w przeddzień na stronie internetowej PWZPS –
www.podkarpackasiatkowka.pl.
4. W przypadku zgłoszenia większej ilości zespołów lub przy niesprzyjających warunkach pogodowych
Organizator wspólnie z Sędzią Głównym zawodów może ograniczyć ilość rozgrywanych setów w taki
sposób, by zawody zakończyć w ciągu jednego dnia lub przenieść część meczów na kolejny dzień za
zgodą wszystkich zainteresowanych – organizatorów/sędziów/zawodników/trenerów.
5. W zawodach o Mistrzostwo Województwa Podkarpackiego w siatkówce plażowej mogą uczestniczyć
zawodnicy posiadającą licencję do gry w siatkówkę plażową PWZPS oraz ważne badania lekarskie.
6. Zespoły tworzone z różnych klubów mogą powstawać na podstawie przepisów PZPS (Wydział
Siatkówki Plażowej) o warunkach tworzenia par z różnych województw.
7. Koszt wydania licencji dla pary wynosi 10 PLN płatne podczas weryfikacji u sędziego zawodów.
Licencja upoważnia do gry w dalszych rozgrywkach prowadzonych przez PZPS.
8. Wydział Siatkówki Plażowej PWZPS będzie prowadził elektroniczny rejestr zawodników oraz
rozgrywek w systemie informatycznym PZPS. Zawodnicy muszą być zarejestrowani w tym systemie.
9. Do gry we wszystkich klasach rozgrywkowych obowiązują piłki dopuszczone przez PZPS - MIKASA VLS
300.
10.Wydział Siatkówki Plażowej PWZPS w Rzeszowie prowadzi rozgrywki w kategorii:
- młodziczka, młodzik,
- juniorka młodsza, junior młodszy,
- juniorka, junior.
11. Zawodnicy przyjeżdżają na zawody na koszt własnego klubu lub własny.
12. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach.
Zgodę należy dostarczyć najpóźniej sędziemu głównemu zawodów podczas weryfikacji.
13. O sprawach nie ujętych w regulaminie rozstrzygać może Organizator oraz Sędzia główny zawodów.
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