Rzeszów 09.05.2022 r.

KOMUNIKAT
Nr 1/2022 Wydziału Siatkówki Plażowej PWZPS w Rzeszowie
Ustala się następujące terminy rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Województwa
Podkarpackiego w siatkówce plażowej:

Data

Godzina

Kategoria

Lokalizacja turniejów

04-06-2022
05-06-2022
04-06-2022
05-06-2022

09:00
09:00
09:00
09:00

Młodzicy
Młodziczki
Juniorki młodsze
Juniorki

Krosno, ul. Bursaki 41
(basen MOSiR)

11-06-2022

09:00

Juniorzy

12-06-2022

09:00

Juniorzy młodsi

Mielec, ul. Powstańców Warszawy 2,
(obok pływalni „Smoczka”)
Ropczyce, ul. Konarskiego 6
(basen RCSiR)
Błażowa, plac im. Ks. Adolfa Kowala 3

Weryfikacja zespołów odbywać się będzie na 30 minut przed planowanym rozpoczęciem
zawodów u Sędziego Głównego.
PWZPS zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozgrywek w następujących sytuacjach:
•

jeżeli po zakończeniu terminu zgłoszeń, ze względu na dużą ilość par w danej kategorii
konieczna będzie zmiana godziny i/lub daty rozpoczęcia zawodów,

•

do turnieju w danej kategorii zgłosi się mniejsza niż zakładano ilość zawodników i będzie
można zmienić godzinę rozpoczęcia rozgrywek, usprawniając ich przeprowadzenie,

•

warunki atmosferyczne nie pozwolą na rozegranie turnieju w danym dniu.

Zgodnie z przepisami PZPS turnieje na szczeblu wojewódzkim w kategoriach młodzieżowych
muszą zakończyć się do dnia 19 czerwca 2022 r.
Aby można było uczestniczyć w zawodach siatkówki plażowej niezbędna jest rejestracja
w systemie informatycznym Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz posiadanie licencji zawodnika
siatkówki plażowej na sezon 2022. Do tego potrzebne są następujące dane zawodnika: imię,
nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu kontaktowego, datę urodzenia, miejsce zamieszkania: kod
pocztowy, miasto, ulica i numer, PESEL, nazwa drużyny.
Zgłoszenia zawierające powyższe dane należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:

plazowka@podkarpackasiatkowka.pl

(w tytule wiadomości należy zawrzeć nazwę klubu oraz kategorię wiekową, której dotyczy
zgłoszenie) w terminie:

•

Młodzik, do 27 maja 2022 r.,

•

Młodziczka, do 27 maja 2022 r.,

•

Juniorka młodsza, do 27 maja 2022 r.,

•

Junior młodszy, do 3 czerwca 2022 r.,

•

Juniorka, do 27 maja 2022 r.,

•

Junior, do 3 czerwca 2022 r.

Zaleca się, aby zgłoszenia par we wszystkich kategoriach przesyłane były przez kluby
z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu. Brak lub
przesłanie niekompletnego zgłoszenia może uniemożliwić start w zawodach siatkówki plażowej
prowadzonych przez PWZPS.

Michał Pępek
Przewodniczący Wydziału Siatkówki Plażowej PWZPS

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy

