
Rozdział 1
Struktura rozgrywek siatkówki plażowej

1. Za  przeprowadzenie  rozgrywek  w  siatkówce  plażowej  mężczyzn  i  kobiet  we  wszystkich
kategoriach wiekowych odpowiada Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS).

2. Wydział  Siatkówki  Plażowej  Polskiego  Związku  Piłki  Siatkowej  pełni  funkcję  organu
przygotowującego i opiniującego projekt organizacji poszczególnego turnieju lub cykli. 

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

4. Każdy WZPS ma prawo do organizacji rozgrywek nie punktowanych w rankingu PZPS. Zasady
organizacji takich rozgrywek na terenie danego województwa oraz zasady prowadzenia rankingu
WZPS  ustalają  poszczególne  WZPS-y,  kierując  się  przede  wszystkim  dobrem
zawodników/zawodniczek oraz rozwojem siatkówki plażowej. 

5. Wszystkie turnieje siatkówki plażowej odbywające się w ramach rozgrywek WZPS powinny być
opublikowane w ogólnodostępnym kalendarzu rozgrywek WZPS. 

6. 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.

7. Rozgrywki w siatkówce plażowej rozgrywane są oddzielnie dla mężczyzn (chłopców) i kobiet
(dziewcząt) w następujących kategoriach wiekowych:
7.1. Do 19 lat (rozgrywki młodzieżowe):

7.1.1. Młodzicy (Młodziczki)
7.1.2. Kadeci (Kadetki)
7.1.3. Juniorzy (Juniorki) 

7.2. Powyżej 19 lat:
7.2.1. Seniorzy (Seniorki)
7.2.2. Oldboje

8. Rozgrywkami  młodzieżowymi  nazywa  się  wszystkie  rozgrywki  chłopców  i  dziewcząt  we
wszystkich kategoriach wiekowych do 19 lat. 

9. Wiek zawodników (zawodniczek) mogących startować w poszczególnych kategoriach wiekowych
rozgrywek  młodzieżowych  zostaje  ogłoszony  w  komunikacie  Wydziału  Siatkówki  Plażowej
PZPS. 

10. W ramach rozgrywek młodzieżowych PZPS rozgrywane są:
10.1. turnieje półfinałowe i turniej finałowy Mistrzostw Polski Młodzików (Młodziczek),
10.2. turnieje  półfinałowe  i  turniej  finałowy Mistrzostw Polski  Kadetów (Kadetek)  w ramach

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (o ile jest rozgrywana),
10.3. turnieje półfinałowe i turniej finałowy Mistrzostw Polski Juniorów (Juniorek),
10.4. inne  turnieje,  znajdujące  się  w  Kalendarzu  Rozgrywek  PZPS  dostępnym  na  stronie

beach.pzps.pl.
11. W ramach rozgrywek seniorskich PZPS rozgrywane są:

11.1. Turnieje rangi eliminacji Mistrzostw Polski:
11.1.1. Grand Prix Polski 1*,
11.1.2. Grand Prix Polski 2*,
11.1.3. Grand Prix Polski 3*,
11.1.4. Puchar Polski  – możliwy maksymalnie jeden turniej  w sezonie,  rozgrywany wg.

zasad turnieju Grand Prix Polski 3*.
11.2. Turnieje rangi mistrzowskiej:

11.2.1. Finał Mistrzostw Polski.



12. Organizatorem i/lub promotorem zawodów siatkówki plażowej w Polsce w ramach rozgrywek
seniorskich oraz centralnych rozgrywek młodzieżowych może być:

12.1.1. PZPS
12.1.2. WZPS
12.1.3. Inna organizacja, klub, promotor lub firma po podpisaniu odpowiedniej umowy z

PZPS zwane dalej „Podmiotami”.
13. Terminy  i  miejsca  turniejów  rozgrywanych  w  ramach  rozgrywek  PZPS  publikowane  są

w kalendarzu rozgrywek siatkówki plażowej PZPS dostępnym na stronie beach.pzps.pl.
14. Sezon siatkówki plażowej trwa od 1 stycznia do 31 grudnia tego samego roku.
15. Mistrzem Polski seniorów w siatkówce plażowej mężczyzn/kobiet zostaje zespół,  który zajmie

pierwsze miejsce w Finale Mistrzostw Polski.
16. W  przypadku  gdy  Finał  Mistrzostw  Polski  nie  zostanie  rozegrany,  decyzję  o  przyznaniu

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

Rozdział 2
Licencje

1. Warunkiem startu w rozgrywkach siatkówki plażowej oraz siatkówki na śniegu PZPS lub WZPS
jest  posiadanie  przez  zawodnika  (zawodniczkę)  odpowiedniej  licencji  zawodniczej  siatkówki
plażowej lub siatkówki na śniegu.

2. Typy licencji obowiązujących w turniejach PZPS siatkówki plażowej i siatkówki na śniegu:
2.1. Licencja zawodnicza,
2.2. Licencja  trenerska  –  obowiązuje  tylko  i  wyłącznie  podczas  turniejów  młodzieżowych

o Mistrzostwo  Polski  oraz  w  Ogólnopolskiej  Olimpiadzie  Młodzieży  (o  ile  taka  będzie
rozgrywana w danym sezonie). Poprzez licencję trenerską rozumie się licencję instruktora
lub trenera wydaną przez WZPS lub PZPS.

3. Wyróżnia się następujące rodzaje licencji zawodniczych siatkówki plażowej PZPS:
3.1. Licencja zawodnicza seniorska na cały sezon
3.2. Licencja zawodnicza seniorska jednorazowa (jeden turniej)
3.3. Licencja  zawodnicza  młodzieżowa  na  cały  sezon  –  uprawnia  do  gry  we  wszystkich

zawodach seniorskich PZPS
3.4. Licencja  zawodnicza  młodzieżowa  jednorazowa  (jeden  turniej)  –  uprawnia  do  gry  we

wszystkich zawodach seniorskich PZPS
3.5. Licencja zawodnicza jednorazowa (jeden turniej) uprawniająca do uczestnictwa w turnieju

jednogwiazdkowym.
4. Ceny licencji zawodniczych na dany sezon ustalane są uchwałą Zarządu lub Prezydium Zarządu

PZPS.
5. Opłata  za  licencję  zawodniczą  PZPS  w  danym  sezonie  może  być  dokonana  przelewem  na

rachunek bankowy PZPS (Bank Millennium nr 67 1160 2202 0000 0000 3524 0086) lub podczas
zawodów u Komisarza (lub w razie jego nieobecności u Sędziego Głównego).

6. Licencje  zawodnicze  młodzieżowe  PZPS  mogą  zostać  wydane  zawodnikom/zawodniczkom,
którzy rocznikowo nie ukończyli 19. roku życia.

7. Wyróżnia się następujące rodzaje licencji zawodniczych siatkówki na śniegu PZPS:
7.1. Licencja  zawodnicza  jednorazowa  (jeden  turniej)  –  uprawniającą  do  udziału  we

współzawodnictwie sportowym w siatkówce na śniegu
8. Licencja  zawodnicza  siatkówki  plażowej  /  siatkówki  na  śniegu  jest  wydawana  przez  Polski

Związek Piłki Siatkowej w biurze PZPS lub przez Komisarza Siatkówki Plażowej PZPS (zwanego
dalej „Komisarzem”) lub w razie nieobecności Komisarza u Sędziego Głównego, na zawodach po
spełnieniu warunków określonych w ust. 7 poniżej. 

9. Licencja  zawodnicza  seniorska  siatkówki  plażowej  lub  siatkówki  na  śniegu  PZPS  może  być
wydana: 
9.1. zawodnikowi (zawodniczce) posiadającemu (posiadającej) obywatelstwo polskie,



9.2. zawodnikowi (zawodniczce) nieposiadającemu (nieposiadającej) obywatelstwa polskiego, po
przedstawieniu  pisemnej  zgody  macierzystej  federacji  oraz  w wymaganych  przypadkach
zgody międzynarodowej federacji FIVB.

10. Warunki wydania licencji zawodniczej siatkówki plażowej lub siatkówki na śniegu PZPS:
10.1. Rejestracja na stronie internetowej beach.pzps.pl i postępowanie zgodnie z zawartymi w nim

procedurami.
10.2. Posiadanie ważnych badań lekarskich, wydanych zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010

roku o sporcie tj. z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) z późn. zmianami
(zawodnicy zagraniczni powinni posiadać ważny certyfikat medyczny CEV lub FIVB). Nie
dopuszcza  się  uzupełnienia  (okazania)  badań  lekarskich  po  rozpoczęciu  oficjalnej
rozgrzewki przed pierwszym meczem z udziałem zainteresowanej drużyny. W przypadku
braku badań lekarskich wszystkie spotkania z udziałem pary bez ważnych badań lekarskich
weryfikuje się zgodnie z punktacją jak za walkower.

10.3. Uiszczenie opłaty za licencję na dany sezon.
10.4. Uiszczenie  zaległości  finansowych  z  poprzednich  sezonów.  Brak  uiszczenia  skutkuje

odmową wydania licencji na następny sezon/turniej. 
10.5. Przedstawienie  wszystkich  pozostałych  dokumentów  niezbędnych  do  wydania  licencji

zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku tj. z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z
2020 r. poz. 1133) z późn. zmianami.

10.6. W przypadku zawodników/zawodniczek,  którzy/które w dniu złożenia wniosku o licencję
nie  ukończyli  18.  roku  życia   -  dołączenie  do  wniosku  pisemnej  zgody  rodziców  lub
opiekunów  prawnych  na  wydanie  licencji  zawodniczej  oraz  grę  w turniejach  pod  egidą
PZPS.

11. Ważność licencji siatkówki plażowej:
11.1. Licencja zawodnicza seniorska na cały sezon - 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.

11.2. Licencja zawodnicza seniorska jednorazowa – ważna na jeden turniej.
11.3. Licencja zawodnicza młodzieżowa na cały sezon - 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

11.4. Licencja zawodnicza młodzieżowa jednorazowa (jeden turniej) – ważna na jeden turniej.
11.5. Licencja  zawodnicza  jednorazowa  uprawniająca  do  uczestnictwa  w  turnieju

jednogwiazdkowym – ważna na jeden turniej.
12. Ważność licencji siatkówki na śniegu:

12.1. Licencja zawodnicza jednorazowa – ważna na jeden turniej.
13. Uprawnienia  zawodnika/zawodniczki  posiadającego/posiadającej  licencję  siatkówki  plażowej

PZPS:
13.1. Start w rozgrywkach PZPS w siatkówce plażowej w kategoriach wiekowych powyżej 19 lat.
13.2. Zdobywanie punktów rankingowych zgodnie z miejscem w klasyfikacji końcowej turnieju.
13.3. Otrzymanie  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  po
spełnieniu wymogów formalnych tychże Federacji. Nie dotyczy zawodników (zawodniczek)
nieposiadających obywatelstwa polskiego.

13.4. Zawodnicy  (zawodniczki)  posiadający  licencję  zawodniczą  siatkówki  plażowej  są
rejestrowani w PZPS, a następnie uwzględnieni w rankingu PZPS i FIVB (dotyczy turniejów
rangi 3* i wyższych).

14. Zasady  wydawania  licencji  WZPS  i  rejestracja  zawodnika/zawodniczki  siatkówki  plażowej
w WZPS:



14.1. Zasady wydawania licencji w poszczególnych WZPS ustalają WZPS-y. Ustalone zasady nie
mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu,

14.2. Ceny licencji WZPS ustalają odpowiednie WZPS-y.
14.3. Licencja  WZPS  zawodnika  (zawodniczki)  siatkówki  plażowej  nie  uprawnia  do  startu

w rozgrywkach siatkówki plażowej PZPS w kategoriach wiekowych powyżej 19 lat.
14.4. Licencja  WZPS  zawodnika  (zawodniczki)  siatkówki  plażowej  uprawnia  do  startu

w młodzieżowych  rozgrywkach  siatkówki  plażowej  PZPS  oraz  innych  zawodach  rangi
WZPS organizowanych przez  poszczególne WZPS-y jak  również do startu  w turniejach
jednogwiazdkowych odbywających się na terenie WZPS-u, który wydał licencję. 

15. W zawodach siatkówki plażowej w kategoriach U10 i U12 obowiązują licencje WZPS.
16. Czasowa lub całkowita utrata licencji zawodnika/zawodniczki następuje za:

16.1. 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. 

16.2. Mogą być zastosowane również kary dodatkowe, na wniosek Wydziału Siatkówki Plażowej
PZPS lub Rzecznika Dyscyplinarnego PZPS.

Rozdział 3
Sprawy zagraniczne

1. Zawodniczką/zawodnikiem zagranicznym jest osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego.
2. W przypadku,  gdy zawodniczka/zawodnik  posiada  podwójne  obywatelstwo o  jej/jego  statusie

decyduje przynależność do federacji danego kraju. 
3. Zawodniczka/zawodnik  zagraniczny  może  uczestniczyć  we  współzawodnictwie  sportowym

organizowanym przez PZPS lub WZPS-y za wyjątkiem:
3.1. Finału Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów,
3.2. Finału Mistrzostw Polski Oldboyów Kobiet i Mężczyzn,
3.3. Turniejów eliminacyjnych Mistrzostw Polski w randze 1*,
3.4. Rozgrywek  młodzieżowych  w  ramach  Mistrzostw  Polski  Młodzików  i  Młodziczek,

Ogólnopolskiej  Olimpiady  Młodzieży  oraz  Mistrzostw  Polski  Juniorek  i  Juniorów  na
każdym etapie rozgrywek.

4. Zawodniczki/zawodnicy  zagraniczni  mają  prawo  do  startu  w  turniejach  rangi  eliminacji
Mistrzostw Polski z homologacją FIVB, a o rozstawieniu w turnieju decyduje wyższy ranking
spośród:
4.1. sumy punktów rankingowych zawodniczek/zawodników odpowiednio z tabel: Entry Player

Ranking – Men dla mężczyzn i Entry Player Ranking - Women dla kobiet;
4.2. Rankingu 365.

5. Ilość par zagranicznych, które mogą wystąpić w turniejach eliminacyjnych Mistrzostw Polski w
randze 2* i 3* wynosi maksimum 25% wszystkich zgłoszonych par do turnieju, uwzględniając
eliminacje i turniej główny.

6. W przypadku zgłoszenia się do turnieju większej liczby par zagranicznych aniżeli 25% wszystkich
zgłoszonych par, do turnieju kwalifikuje się ilość par zagranicznych zgodna z ust. 5 powyżej, z
najwyższym rozstawieniem określonym wg.  zasady wskazanej  w ust.  4  powyżej.  na  godzinę
20:00, na dwa dni przed rozpoczęciem turnieju

7. Zawodniczka/zawodnik zagraniczny, od chwili uzyskania w trakcie trwania sezonu obywatelstwa
polskiego  traktowani  są  w  rozgrywkach  indywidualnych  i  drużynowych  jako  zawodniczka
polska  /  zawodnik  polski,  pod  warunkiem,  że  dana  zawodniczka/zawodnik  nie  są  członkami
zagranicznej federacji sportowej.

8. Zawodniczka/zawodnik zagraniczny może brać udział we wszystkich innych zawodach, aniżeli
określone w ust. 3 powyżej, spełniając następujące warunki:
8.1. Zapisy odnośnie licencji zawodniczych – roz. 2 ust. 9-10.
8.2. Zapisy dotyczące limitu par zagranicznych – ust. 5-6 powyżej.



9. W przypadku gry pary, w której jeden z zawodników posiada obywatelstwo polskie, a drugi ma
status  zawodnika  zagranicznego,  parę  traktuje  się  jako  parę  „polską”,  jednakże  zawodnik
zagraniczny nie może brać udziału w zawodach określonych w ust. 3 powyżej. 

Uczestnictwo w turniejach zagranicznych
10. Pary chcące wziąć udział w turniejach zagranicznych zobowiązane są do:

10.1. poinformowania mailowego Zespołu ds. Siatkówki Plażowej PZPS o planie swojego startu
w danym turnieju,

10.2. złożenia  mailowego oświadczenia  o  zobowiązaniu do  pokrycia  całości  kosztów startu  w
turnieju,

10.3. dopełnienia  wszelkich  formalności  wymaganych  do  zgłoszenia  zawodnika  do  turnieju
odpowiednio wcześniej, aby rejestracja mogła zostać dokonana tj. na minimum 40 dni przed
danym turniejem, do którego dana para się zgłosi.

11. Zawodnicy  uczestniczący  w  danym  tygodniu  jednocześnie  w  rozgrywkach  zagranicznych  i
rozgrywkach  krajowych  otrzymują  punkty  rankingowe  wyłącznie  za  rozgrywki  z  kalendarza
PZPS. Punktów, o których mowa powyżej, nie nalicza się wstecznie.

Rozdział 4
Ranking PZPS

1. Ranking  PZPS  jest  prowadzony  przez  Zespół  ds.  Siatkówki  Plażowej  PZPS  dla
zawodników/zawodniczek.

2. Punkty rankingowe naliczane są indywidualnie dla poszczególnych zawodników/zawodniczek.
3. Tabela Zasady naliczania punktów rankingowych stanowi załącznik do niniejszych Przepisów.
4. Punkty  rankingowe  przyznawane  są  zawodnikom/zawodniczkom  zgodnie  z  tabelą  –  Zasady

naliczania punktów rankingowych za udział:
4.1. w  turniejach  eliminacyjnych  Mistrzostw  Polski  odbywających  się  w  ramach  rozgrywek

PZPS,
4.2. w turniejach międzynarodowych CEV i FIVB znajdujących się w oficjalnych kalendarzach

tych Federacji,
4.3. w Turniejach Akademickich rangi Mistrzowskiej: Uniwersjada, AMŚ, AME, AMP,
4.4. w młodzieżowych Finałach Mistrzostw Polski.

5. Ranking  365  -  PZPS  tworzony  jest  na  podstawie  punktów  zdobytych  przez
zawodnika/zawodniczkę w cyklu turniejów odbywających się w ostatnich 365 dniach na dzień i
godzinę daty końca zapisów, określoną dla danego turnieju w systemie beach.pzps.pl.

6. Przez  punkty  rankingowe  zdobyte  w  ostatnich  365  dniach  rozumie  się  punkty  zdobyte
w turniejach zakończonych w ostatnich 365 dniach, bez względu na dzień odpadnięcia zawodnika/
zawodniczki z turnieju.

7. O miejscu  zawodnika/zawodniczki  w  rankingu  PZPS  decyduje  suma  punktów zdobytych  we
turniejach określonych powyżej. 

8. Zawodnikom/zawodniczkom posiadającym licencję jednorazową, do rankingu zalicza się punkty
przyznane w turnieju, na który została wydana licencja PZPS zawodnicza siatkówki plażowej. 

9. Do rankingu zalicza się punkty przyznane w jednogwiazdkowych turniejach, w których zawodnik
zagrał w oparciu o licencję WZPS.

10. Punkty  rankingowe  zespołu  jest  to  suma  punktów  rankingowych  posiadanych  przez
poszczególnych zawodników tworzących zespół. 

11. Ilość  posiadanych  przez  zespół  punktów  rankingowych  decyduje  o  jego  rozstawieniu
w eliminacjach oraz w turnieju głównym turnieju odbywającego się w ramach rozgrywek PZPS.

12. 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. 

13. W przypadku równej ilości punktów rankingowych o miejscu rozstawienia decyduje losowanie. 



14. Losowania dokonuje Zespół ds. Siatkówki Plażowej PZPS.
15. Zawodnicy  biorący  udział  w  turniejach  określonych  w  pkt.  4.2.  i  4.3.  powyżej,  w terminie

pokrywającym  się  z  turniejami  z  kalendarza  PZPS,  otrzymują  punkty  rankingowe  zgodnie
z tabelą, tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy w tym czasie jest rozgrywany turniej krajowy.

16. Zawodnicy uczestniczący w danym tygodniu jednocześnie w akademickich zawodach krajowych i
rozgrywkach krajowych otrzymują większą ilość  punktów do rankingu zgodnie  z tabelą zasad
naliczania punktów rankingowych.

17. W przypadku nieprawidłowego naliczenia  punktów rankingowych PZPS,  zawodnik ma prawo
zawiadomić o tym fakcie Zespół ds. Siatkówki Plażowej PZPS do godziny 10:00 w dniu daty
końca zapisów na dany turniej. Po tym terminie zawodnik nie ma prawa rościć nieprawidłowości.

Przerwa macierzyńska
18. Zawodniczki  wracające  z  urlopu  macierzyńskiego  posiadają  punkty  rankingowe  zgodnie

z zapisami ust. 20 poniżej.
19. Aby ubiegać się o naliczenie punktów rankingowych po przerwie macierzyńskiej zawodniczka

powinna spełnić następujące warunki:
19.1. zawodniczka zobowiązana jest powrócić do gry maksymalnie 3 lata po urodzeniu dziecka,
19.2. zawodniczka  musi  przesłać  do  PZPS  akt  urodzenia  dziecka  i  poinformować  Zespół  ds.

Siatkówki Plażowej PZPS o chęci  powrotu do gry na minimum 30 dni  przed turniejem,
w którym zamierza wziąć udział.

20. Zasady naliczania punktów rankingowych po powrocie z urlopu macierzyńskiego
20.1. W przypadku powrotu zawodniczki do gry w ciągu 2 lat od urodzenia dziecka rozstawienie

zawodniczki w pierwszym turnieju po powrocie odbędzie się na podstawie 100% punktów
rankingowych zdobytych przez nią w okresie 18 miesięcy przed urodzeniem dziecka.

20.2. W przypadku powrotu zawodniczki do gry w ciągu 3 lat od urodzenia dziecka rozstawienie
zawodniczki w pierwszym turnieju po powrocie odbędzie się na podstawie 75% punktów
rankingowych zdobytych przez nią w okresie 18 miesięcy przed urodzeniem dziecka.

20.3. Udział w jednym turnieju zmniejsza liczone punkty macierzyńskie o 20%, a do pozostałych
punktów dodawane są punkty zdobyte w danym turnieju.

20.4. Po  pięciu  turniejach,  w  których  zawodniczka  wzięła  udział,  punkty  liczone  są  tylko  z
bieżących  turniejów  (ostatnich  pięciu).  Nie  bierze  się  już  pod  uwagę  punktów
macierzyńskich  –  udział  w  piątym  turnieju  zmniejsza  punkty  startowe  do  zera  przy
zachowaniu punktów ze wszystkich rozegranych turniejów.

Przerwa spowodowana poważną kontuzją
21. Zawodnicy/Zawodniczki  wracające  do  gry  po  przerwie  spowodowanej  poważną  kontuzją

posiadają punkty rankingowe zgodnie z zapisami ust. 23 poniżej.
22. Aby  ubiegać  się  o  naliczenie  punktów  rankingowych  w  przypadku  poważnej  kontuzji

zawodnik/zawodniczka powinien spełnić następujące warunki:
22.1. zawodnik/zawodniczka  zobowiązany  jest  powrócić  do  gry  maksymalnie  2  lata  od

wystąpienia kontuzji,
22.2. zawodnik/zawodniczka  musi  przedstawić  ważny  certyfikat  medyczny  poświadczający

kontuzję, która wyklucza go z gry na minimum 4 miesiące w tym samym sezonie,
22.3. zawodnik/zawodniczka  w  czasie  przerwy  spowodowanej  poważną  kontuzja  nie  może

uczestniczyć w żadnych rozgrywkach sportowych,
22.4. zawodnik/zawodniczka  zobowiązany  jest  do  poinformowania  Zespołu  ds.  Siatkówki

Plażowej PZPS o zakończeniu kontuzji i powrocie do udziału w rozgrywkach sportowych, w
przypadku gdy nastąpi to przed rozpoczęciem rozgrywek siatkówki plażowej,

22.5. zawodnik/zawodniczka musi  poinformować Zespół  ds.  Siatkówki Plażowej PZPS o chęci
powrotu do gry na minimum 30 dni przed turniejem, w którym zamierza wziąć udział.

23. Zasady  naliczania  punktów  rankingowych  po  powrocie  do  gry  po  przerwie  spowodowanej
poważną kontuzją:



23.1. W  przypadku  powrotu  zawodnika/zawodniczki  w  ciągu  roku  od  wystąpienia  kontuzji
rozstawienie zawodnika/zawodniczki  w pierwszym turnieju po powrocie odbędzie się na
podstawie  100%  punktów  rankingowych  zdobytych  przez  niego  w  okresie  365  dni  od
momentu wystąpienia kontuzji.

23.2. W  przypadku  powrotu  zawodnika/zawodniczki  w  ciągu  2  lat  od  wystąpienia  kontuzji
rozstawienie zawodnika/zawodniczki  w pierwszym turnieju po powrocie odbędzie się na
podstawie  75%  punktów  rankingowych  zdobytych  przez  niego  w  okresie  365  dni  od
momentu wystąpienia kontuzji.

23.3. Udział  w  jednym  turnieju  zmniejsza  liczone  punkty  startowe  o 20%,  a  do  pozostałych
punktów dodawane są punkty zdobyte w danym turnieju.

23.4. Po pięciu turniejach, w których zawodnik/zawodniczka wziął/wzięła udział, punkty liczone
są tylko z bieżących turniejów (ostatnich pięciu). Nie bierze się już pod uwagę punktów  –
udział w piątym turnieju zmniejsza punkty startowe do zera przy zachowaniu punktów ze
wszystkich rozegranych turniejów.

Rozdział 5
Rozgrywki seniorskie

1. Udział w turniejach rangi eliminacji Mistrzostw Polski mężczyzn i kobiet.
1.1. Wszystkie zespoły, które mają zamiar wystartować w turnieju odbywającym się w ramach

rozgrywek PZPS muszą dokonać rejestracji w systemie beach.pzps.pl i postępować zgodnie
z zawartymi w nim procedurami. 

1.2. Zgłoszenie  musi  zostać  dokonane  najpóźniej  do  godziny  23:50,  na  cztery  dni  przed
rozpoczęciem turnieju. 

1.3. Zespół ma prawo do posiadania własnej nazwy:
1.3.1. nazwa zespołu może być nazwą sponsora zespołu.
1.3.2. 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,

1.3.3. nazwy zespołu nie można zmieniać w trakcie trwania turnieju.
1.4. W  przypadku  kontuzji  jednego  z  zawodników  partner  może  się  zgłosić  z  nowym

zawodnikiem zgodnie z terminem określonym w punkcie 1.2 powyżej. 
1.5. Konieczność usunięcia pierwotnie zgłoszonej pary z systemu należy zgłosić mailowo lub

telefonicznie do biura PZPS (osyropiatko@pzps.pl)  w takim czasie,  aby pozwoliło to na
zarejestrowanie nowej pary zgodnie z zapisami punktu 1.2. powyżej. 

1.6. Inne  formy  zapisu  do  turnieju  niż  rejestracja  w  systemie  beach.pzps.pl  nie  będą
uwzględniane (za wyjątkiem turniejów jednogwiazdkowych, gdzie dopuszcza się zgłoszenie
u sędziego głównego w przypadku jeśli  na dzień zamknięcia zapisów nie zgłosi się ilość
drużyn przewidziana do udziału w turnieju głównym). 

1.7. Zawodnik/zawodniczka  może  zgłosić  się  jedynie  do  jednego  turnieju  rangi  eliminacji
Mistrzostw Polski spośród rozgrywanych w tym samym terminie. 

1.8. Zespół  ma  prawo  wycofać  się  z  turnieju  do  godziny  20:00  na  dwa  dni  przed  jego
rozpoczęciem. 

1.9. Zawodnik/zawodniczka na godzinę 20:00, na dwa dni przed rozpoczęciem turnieju może być
zapisany jedynie na jeden turniej biorąc pod uwagę rozgrywki krajowe i międzynarodowe. 



1.10. Za  oficjalną  potwierdzoną  listę  zawodników/zawodniczek  do  turnieju  uważa  się  listę
opublikowaną  w  systemie  beach.pzps.pl  na  godzinę  10:00  na  jeden  dzień  przed
rozpoczęciem turnieju. 

1.11. Na jeden dzień przed rozpoczęciem turnieju do godz. 12:00 w systemie beach.pzps.pl Sędzia
Główny ma obowiązek zamieszczenia godzinowego planu gier z uwzględnieniem:
1.11.1. 45 minut pomiędzy meczami w turnieju eliminacyjnym
1.11.2. 50 minut pomiędzy meczami w turnieju głównym

1.12. Zawodnik/zawodniczka, który/która wycofuje się z turnieju po terminie określonym w pkt.
1.8. powyżej, nie ma prawa startować w żadnym innym turnieju pod auspicjami PZPS lub
WZPS w terminie danego turnieju. 

1.13. W  przypadku  zaistnienia  konieczności  wycofania  się  zespołu  rozstawionego  w  turnieju
głównym po terminie określonym w pkt. 1.8. powyżej przedstawiciel zespołu zobowiązany
jest  do  mailowego poinformowania  o tym fakcie  Zespołu  ds.  Siatkówki  Plażowej  PZPS
(osyropiatko@pzps.pl) do końca rozgrywania eliminacji danego turnieju.

1.14. Potwierdzenie udziału w turnieju i uzupełnienie ewentualnie brakujących dokumentów dla
zespołów  startujących  w  eliminacjach  oraz  turnieju  głównym  odbywa  się  przed  swoim
pierwszym meczem u Komisarza lub w przypadku jego nieobecności u Sędziego Głównego,
o ile Wydział Siatkówki Plażowej PZPS nie wydał innego komunikatu w tej sprawie.

1.15. Potwierdzenia  udziału  dokonuje  co  najmniej  jeden  z  członków  zespołu  startującego
w eliminacjach lub turnieju głównym. 

1.16. Podczas  turniejów  eliminacyjnych  Mistrzostw  Polski  w  siatkówki  plażowej  nie
przeprowadzana jest odprawa techniczna.

1.17. Kary za nie stawienie się na zawodach określa zapis rozdziału 8. ust. 1.
1.18. Obowiązek odnotowania nie stawienia się na meczu zawodnika /zawodniczki spoczywa na

Komisarzu (lub w razie jego nieobecności na Sędziemu Głównemu) i winien być również
opisany w raporcie z zawodów oraz protokole meczowym z danego spotkania.

1.19. Obowiązkiem Komisarza jest odnotowanie faktu niestawiennictwa zespołu na swój mecz w
systemie beach.pzps.pl w ciągu 24 godzin po zakończeniu turnieju.

1.20. Pierwsze  mecze  rozpoczynają  się  zgodnie  z  harmonogramem  gier  zamieszczonym
w systemie beach.pzps.pl.

1.21. Niezależnie  od dnia  rozgrywania  trwającego turnieju spotkania  poranne nie  powinny się
odbywać  wcześniej  niż  o  godzinie  9:00.  Zmiana  godziny  rozpoczęcia  turnieju  na
wcześniejszą może odbyć się tylko i wyłącznie decyzją Komisarza PZPS i może wynikać z
analizy sytuacji na zawodach (np. spotkania turnieju rozgrywane w dniu poprzedzającym nie
odbyły  się  zgodnie  z  harmonogramem  gier,  warunki  pogodowe  mogą  uniemożliwić
rozegranie zawodów, inne).

1.22. Dzika karta w turniejach rangi eliminacji Mistrzostw Polski może być przyznana danemu
zawodnikowi tylko jeden raz w sezonie.  Jeśli  w wyniku omyłki  lub działania celowego,
zawodnik zdobędzie punkty grając z dziką kartą w kolejnych turniejach,  punkty dla obu
zawodników grających w tej parze w danym turnieju są anulowane.

1.23. Turnieje rangi eliminacji Mistrzostw Polski odbywające się w ramach rozgrywek PZPS w
siatkówce plażowej rozgrywane są według poniższego schematu:
1.23.1. eliminacje,
1.23.2. turniej główny.

2. System rozgrywania eliminacji w turniejach dwu- i trzygwiazdkowych 
2.1. W  zależności  od  ilości  zespołów  zgłoszonych  do  turnieju,  eliminacje  rozgrywane  są

w następujący sposób:
2.1.1. W przypadku startu w eliminacjach od 0 do 8 zespołów, eliminacji nie rozgrywa się.

Wszystkie zespoły zostają automatycznie zakwalifikowane do turnieju głównego.
2.1.2. W przypadku startu w eliminacjach od 9 do 16 zespołów, eliminacje rozgrywane są

w  grupach  (według  systemów  zamieszczonych  w  systemie  beach.pzps.pl).  W



zależności od ilości startujących zespołów do turnieju głównego awansuje od 2 do 4
zespołów z grupy.

2.1.3. W przypadku startu w eliminacjach 17 i więcej zespołów, eliminacje rozgrywane są
systemem  pucharowym  do  wyłonienia  8  zespołów,  które  awansują  do  turnieju
głównego.

2.2. Ostatnie spotkania w danym dniu eliminacji rozgrywane na terenie otwartym nie powinny
się rozpocząć później niż o godzinie 20:00, z wyjątkiem obiektów, na których zainstalowano
wystarczające do rozegrania oświetlenie sztuczne boisk.

2.3. 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.

2.4. Wszystkie zespoły posiadające punkty rankingowe są rozstawione.
2.5. O miejscach startowych (rozstawieniu) zespołów nieposiadających punktów rankingowych

decyduje losowanie, losowania dokonuje Zespół ds. Siatkówki Plażowej PZPS.
2.6. Mecze w grupach rozgrywane są w kolejności zgodnej z Tabelami Bergera zamieszczonymi

na beach.pzps.pl.
2.7. O kolejności zespołu w grupie decydują:

2.7.1. ilość punktów za wygrane mecze obliczona zgodnie z zasadą:
a) za zwycięstwo 2 pkt.,
b) za porażkę 1 pkt,
c) za nie przystąpienie do meczu lub walkower 0 pkt.

2.7.2. lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych,
2.7.3. lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do straconych,
2.7.4. wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

3. System rozgrywania turnieju głównego w turniejach dwu- i trzygwiazdkowych
3.1. W turnieju głównym automatycznie z rankingu rozstawionych jest 7 lub 8 (w zależności od

faktu,  czy organizator  przyznał  dziką  kartę,  czy  też  nie)  najwyżej  sklasyfikowanych par
spośród zespołów zgłoszonych do turnieju.

3.2. Organizator  w  porozumieniu  z  Komisarzem  PZPS  jest  zobligowany  do  zamieszczenia
informacji  w systemie  beach.pzps.pl  o  wyborze  systemu rozgrywania  turnieju  głównego
(system brazylijski lub hybrydowy) najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem turnieju.

3.3. Rozstawienia zespołów dokonuje się na podstawie punktów rankingowych wszystkich par
biorących udział w turnieju głównym tj. par rozstawionych w turnieju głównym, ewentualnej
pary, której organizator przyznał dziką kartę oraz par awansujących z eliminacji.

3.4. W  przypadku  równej  ilości  punktów  rankingowych  par,  które  awansowały  do  turnieju
głównego z eliminacji, losowanie, które decyduje o miejscu rozstawienia przeprowadzane
jest po zakończeniu eliminacji przez Sędziego Głównego w obecności Komisarza PZPS. W
losowaniu mogą uczestniczyć zainteresowane zespoły, zawodnicy, czy organizatorzy. 

3.5. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 1.13. powyżej skład turnieju głównego
uzupełniany jest o zespół wyłoniony w drodze losowania spośród zespołów, które odpadły w
ostatniej rundzie eliminacji (w przypadku eliminacji rozgrywanych systemem pucharowym)
lub zajęły pierwsze niepremiowane awansem miejsca w grupach (w przypadku eliminacji
rozgrywanych  systemem  grupowym),  i  które  są  obecne  podczas  losowania.  Losowania
dokonuje Sędzia Główny po zakończeniu rozgrywania eliminacji, w obecności Komisarza
oraz przedstawicieli zespołów uprawnionych wzięcia udziału w losowaniu. 

3.6. Rozstawienie i godzinowy plan gier w turnieju głównym powinien znaleźć się w systemie
beach.pzps.pl.  Obowiązkiem Sędziego  Głównego  jest  zamieścić  godzinowy  plan  gier  w
systemie beach.pzps.pl najpóźniej do godziny 21:00 w dniu poprzedzającym turniej główny. 

3.7. Dopuszcza się zamieszczenie informacji o rozstawieniu i godzinowym planie gier w turnieju
głównym w kanałach organizatora jednak za oficjalne rozstawienie i godzinowy plan gier
uznawany jest wyłącznie ten zamieszczony w systemie beach.pzps.pl.

4. Turnieje eliminacyjne jednogwiazdkowe / siatkówka na śniegu



4.1. Sędzia  Główny  wraz  z  organizatorem  w  oparciu  o  ilość  dostępnych  boisk,  ilość  dni
turniejowych oraz ilość zgłoszonych par podejmuje decyzję o systemie gier i może zmienić
format gier i system, opierając go podobnie jak na turniejach dwu- i trzygwiazdkowych. 

4.2. W  określonych  przypadkach  dopuszcza  się  rezygnację  z  rozgrywania  eliminacji
i rozgrywanie od razu turnieju głównego.

4.3. Rozstawienie  w  eliminacjach  oraz  turnieju  głównym  dokonywane  jest  na  podstawie
rankingu PZPS. 

4.4. Para  z  dziką  kartą  otrzymuje  prawo  gry  w  turnieju  głównym,  a  jej  rozstawienie  także
uzależnione jest od sumy punktów rankingowych.

4.5. Ilość par rozstawionych w turnieju głównym uzależniona jest od ilości par na jaką jest on
przewidziany oraz faktu przyznania dzikiej karty przez organizatora. 
4.5.1. W przypadku rozgrywania turnieju głównego na 8 zespołów, w turnieju głównym

rozstawione są 4 najwyżej sklasyfikowane w rankingu PZPS drużyny zgłoszone do
turnieju lub 3 w przypadku przyznania przez organizatora dzikiej karty.

4.5.2. W przypadku rozgrywania turnieju głównego na 12 zespołów, w turnieju głównym
rozstawionych  jest  6  najwyżej  sklasyfikowanych  w  rankingu  PZPS  drużyn
zgłoszonych do turnieju lub 5 w przypadku przyznania przez organizatora dzikiej
karty.

4.5.3. W przypadku rozgrywania turnieju głównego na 16 zespołów, w turnieju głównym
rozstawionych  jest  8  najwyżej  sklasyfikowanych  w  rankingu  PZPS  drużyn
zgłoszonych do turnieju lub 7 w przypadku przyznania przez organizatora dzikiej
karty.

4.6. Zasady przeprowadzenia eliminacji oraz turnieju głównego są analogiczne jak w przypadku
turniejów  dwu-  i  trzygwiazdkowych  z  uwzględnieniem  ewentualnych,  proporcjonalnych
zmian wynikających z mniejszej ilości drużyn w turnieju głównym. 

4.7. 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.

5. Turniej finałowy Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej 
5.1. Prawo startu w turnieju finałowym o Mistrzostwo Polski mają zawodnicy i  zawodniczki,

którzy uzyskają największą sumę punktów w Rankingu 365 PZPS, o ile Wydział Siatkówki
Plażowej PZPS nie wydał innego komunikatu w tej sprawie. 

5.2. Wszystkie pary kadrowe w tym seniorskie mają obowiązek startu w turnieju finałowym o
Mistrzostwo Polski jeśli przepisy nadrzędne FIVB i CEV nie stanowią inaczej. 

5.3. W turnieju finałowym mogą wystartować tylko zawodnicy/zawodniczki,  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).

5.4. W turnieju finałowym o Mistrzostwo Polski:
5.4.1. nie są rozgrywane eliminacje 
5.4.2. w turnieju męskim uczestniczą 24 zespoły,
5.4.3. w turnieju damskim uczestniczy 16 zespołów.

5.5. Turniej finałowy o Mistrzostwo Polski rozgrywany jest systemem podwójnej eliminacji. 
5.6. Zespoły męskie zajmujące najwyższe miejsca w rankingu PZPS, które potwierdziły swój

udział w turnieju finałowym mężczyzn zostaną rozstawione w turnieju głównym z numerami
R5-R24, z wyjątkiem numerów R12 i R13 przeznaczonych na ewentualne dwie dzikie karty.

5.7. Dzikie karty na turniej finałowy Mistrzostw Polski seniorów przyznawane są przez Wydział
Siatkówki Plażowej w następującej kolejności:
5.7.1. Mistrz Polski w kategorii junior na dany sezon,
5.7.2. Mistrz Polski w kategorii kadet na dany sezon.



5.8. Zespoły damskie zajmujące najwyższe miejsca w rankingu PZPS, które potwierdziły swój
udział w turnieju finałowym kobiet zostaną rozstawione w turnieju głównym z numerami
R3-R16, z wyjątkiem numeru R8 przeznaczonego na ewentualną dziką kartę.

5.9. Dzika karta na turniej finałowy Mistrzostw Polski seniorek przyznawana jest przez Wydział
Siatkówki Plażowej dla Mistrzyń Polski w kategorii juniorek na dany sezon.

5.10. W przypadku odmowy gry w finale przez powyższe zespoły prawo startu uzyskują:
5.10.1. w  turnieju  męskim  -  pary  sklasyfikowane  na  miejscu  drugim  lub  w  dalszej

kolejności trzecim miejscu w Mistrzostw Polski Juniorów na dany sezon,
5.10.2. w  turnieju  damskim -  Mistrzynie  Polski  Kadetek  lub  w dalszej  kolejności  pary

sklasyfikowane na miejscu drugim, a następnie trzecim miejscu w Mistrzostw Polski
Juniorek na dany sezon. 

5.11. W przypadku gdy w Finale  Mistrzostw Polski  zmianie  ulegnie  skład osobowy którejś  z
drużyn, która miała otrzymać dziką kartę, zawodnicy/zawodniczki danej pary mogą dalej
wziąć udział w Finale Mistrzostw Polski, ale o ich udziale i rozstawieniu decydują punkty
Rankingu 365 (nie jest możliwe uzupełnienie pary innym zawodnikiem/zawodniczką, aby
otrzymać dziką kartę).

5.12. W przypadku odmowy gry w finale przez powyższe zespoły, wolne miejsce zajmowane są
przez kolejne zespoły z rankingu PZPS. 

5.13. W uzasadnionych przypadkach ilość przyznanych „dzikich kart” może ulec zmianie. 
5.14. Cztery  polskie  męskie  pary  kadrowe,  które  potwierdziły  swój  udział  w turnieju,  zostają

rozstawione w Finale Mistrzostw Polski kolejno na pozycjach R1 / R2 / R3 / R4 według
kolejności  sumy  punktów  rankingowych  FIVB  (tzw.  Entry  Player  Ranking)  na  dzień
i godzinę, do której przyjmowanie są zgłoszenia do turnieju finałowego Mistrzostw Polski.

5.15. Dwa polskie żeńskie zespoły kadrowe, które potwierdziły swój udział w turnieju, zostają
rozstawione w Finale Mistrzostw Polski kolejno na pozycjach R1 / R2 według kolejności
sumy punktów rankingowych FIVB (tzw.  Entry Player  Ranking)  na dzień  i godzinę,  do
której przyjmowanie są zgłoszenia do turnieju finałowego Mistrzostw Polski.

5.16. Jeśli suma punktów par kadrowych jest taka sama, losowania na poszczególnych pozycjach
dokonuje się w siedzibie PZPS w obecności pracownika Zespołu ds. Siatkówki Plażowej
PZPS. 

5.17. Dopuszcza się możliwość gry zespołu, w którym tylko jeden zawodnik jest członkiem kadry
narodowej,  a  drugi  zawodnik  brał  udział  w  eliminacjach  Mistrzostw  Polski.  W takim
przypadku zespół (zespoły) klasyfikuje się według zdobytych punktów rankingowych PZPS,
a ilość miejsc przeznaczonych na rozstawienie zespołów Reprezentacji Polski uszczupla się
o ten zespół (zespoły).

5.18. We wszystkich sprawach nieuregulowanych dotyczących rozstawienia w turnieju finałowym
Mistrzostw Polski, decyzje podejmuje Wydział Siatkówki Plażowej PZPS.

5.19. Pula  nagród  pieniężnych  w  turnieju  finałowym  jest  dzielona  między  wszystkie  zespoły
uczestniczące w turnieju.

5.20. Wysokości puli nagród pieniężnych w turnieju finałowym oraz ich podział w zależności od
zajętego miejsca zostaną ogłoszone w odrębnym komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej
PZPS. 

5.21. Potwierdzenie udziału w turnieju (ang. Preliminary Inquiry) oraz odprawa techniczna (ang.
Technical  Meeting)  dla  zespołów  startujących  w  turnieju  finałowym  Mistrzostw  Polski
odbywa się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnieju. 

5.22. Termin i miejsce powyższych spotkań zostaną podane w odrębnym komunikacie Wydziału
Siatkówki Plażowej PZPS.

5.23. Potwierdzenia  udziału  zespołu  w turnieju  może  dokonać  jedynie  zawodnik/zawodniczka
danego zespołu. 



5.24. 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.

5.25. W przypadku niepotwierdzenia udziału w turnieju finałowym przez zespół zakwalifikowany
do  udziału  w  nim,  możliwe  jest  uzupełnienie  składu  turnieju  przez  zespół  spełniający
wymogi określone w pkt. 5.3. powyżej, wg. następującej kolejności:
5.25.1. W pierwszej kolejności – przez zespoły znajdujące się na kolejnych miejscach na

liście startowej turnieju finałowego;
5.25.2. W drugiej  kolejności  –  w przypadku gdy żaden z  zespołów określonych w pkt.

5.25.1. nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju finałowym, jego skład może zostać
uzupełniony przez zespół obecny w trakcie odprawy technicznej, o której mowa w
pkt. 5.21. powyżej.

5.26. Zawodnikom/zawodniczkom  uczestniczącym  w  Finale  Mistrzostw  Polski  w  siatkówce
plażowej przysługuje nocleg od dnia, w którym odbywa się odprawa techniczna zawodów do
dnia  następnego do  godziny 10:00  po  odpadnięciu drużyny z  turnieju.  Drużynom,  które
zajęły miejsca 1-4 przysługuje nocleg do dnia następnego po zakończeniu turnieju.

Rozdział 6
Rozgrywki Oldboyów

1. Definicja:  Oldboj  –  sportowiec  (kobieta/mężczyzna),  który/która  bierze  udział  w zawodach
organizowanych specjalnie dla sportowców w ramach wskazanych poniżej limitów wiekowych.
W poniższych zapisach „Oldboj” jest nazwą przypisaną do obu płci – mężczyzn i kobiet. 

2. W Mistrzostwach Polski  Oldbojów mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w roku rozgrywania
turnieju ukończyli bądź ukończą 35. rok życia. 

3. Warunkiem  udziału  w  zawodach  Mistrzostw  Polski  Oldbojów  w  siatkówce  plażowej  jest
dokonanie wpłaty wpisowego na konto wskazane przez organizatora nie później niż 14 dni przed
datą rozpoczęcia turnieju, o ile organizator nie wyda innego komunikatu w tym zakresie.

4. W ramach Mistrzostw Polski Oldbojów rozgrywany jest turniej finałowy.
5. Mistrzem Polski Oldbojów w siatkówce plażowej na dany rok zostaje zespół,  który w turnieju

finałowym Mistrzostw Polski Oldbojów zajmie pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej. 
6. Mistrzostwa Polski Oldbojów w kategorii mężczyzn rozgrywane są w następujących kategoriach

wiekowych, gdzie bierze się pod uwagę łączny wiek zawodników tworzących zespół (decyduje
rok urodzenia):
6.1. +70 lat (każdy z zawodników musi mieć minimum 35 lat),
6.2. +80 lat (każdy z zawodników musi mieć minimum 40 lat ),
6.3. +90 lat (każdy z zawodników musi mieć minimum 45 lat),
6.4. +100 lat (każdy z zawodników musi mieć minimum 50 lat),
6.5. +110 lat (każdy z zawodników musi mieć minimum 55 lat).
6.6. +120 lat (każdy z zawodników musi mieć minimum 60 lat)
6.7. +130 lat (każdy z zawodników musi mieć minimum 65 lat)

7. W Mistrzostwach Polski Oldbojów w kategorii kobiet ustala się następujące kategorie wiekowe,
gdzie bierze się pod uwagę łączny wiek zawodniczek tworzących zespół (decyduje rok urodzenia):
7.1. +70 lat (każda z zawodniczek musi mieć minimum 35 lat)
7.2. +80 lat (każda z zawodniczek musi mieć minimum 40 lat)
7.3. +90 lat (każda z zawodniczek musi mieć minimum 45 lat)

8. Zespół (a tym samym zawodnicy/zawodniczki tworzący zespół) może (mogą) wystartować tylko
w jednej kategorii wiekowej.

9. Nie dopuszcza się tworzenia par mieszanych (kobieta i mężczyzna). 
10. 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.



11. Zasady rozgrywania turnieju finałowego Mistrzostw Polski Oldbojów w siatkówce plażowej są
określone w Regulaminie Mistrzostw Polski Oldbojów w Siatkówce Plażowej.

12. Warunkiem  rozegrania  Mistrzostw  Polski  Oldbojów  w  powyższych  kategoriach  jest  start
minimum 4 par w kategorii.

Rozdział 7
Rozgrywki młodzieżowe

1. Młodzieżowymi klubowymi rozgrywkami siatkówki plażowej są zawody organizowane w ramach
Systemu Sportu Młodzieżowego na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim:
1.1. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek – do lat 15 (biorąc pod uwagę wyłącznie rok

urodzenia),
1.2. Ogólnopolska Olimpiady Młodzieży (Mistrzostwa Polski Kadetów i Kadetek) – 16-17 lat

(biorąc pod uwagę wyłącznie rok urodzenia),
1.3. Mistrzostwa  Polski  Juniorów  i  Juniorek  –  18-19  lat  (biorąc  pod  uwagę  wyłącznie  rok

urodzenia).
2. Młodzieżowe klubowe rozgrywki siatkówki plażowej prowadzone są w trzech etapach:

2.1. Mistrzostwa Województwa,
2.2. Półfinały Mistrzostw Polski / Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
2.3. Finały Mistrzostw Polski / Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

3. Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej (WZPS) odpowiedzialne są za:
3.1. ustalenie systemu rozgrywek i  sposobu wyłonienia Mistrzów Województwa i najlepszych

zespołów we wszystkich kategoriach wiekowych w danym województwie, wg. regulaminu
ustalonego przez dany WZPS z uwzględnieniem zapisów Handbooka Siatkówki Plażowej
oraz Systemu Rozgrywek Młodzieżowych na dany sezon;

3.2. powiadomienie Zespołu ds. Siatkówki Plażowej PZPS o wynikach Finałów Wojewódzkich
w poszczególnych  kategoriach  i  miejscach  zawodników  nie  później  niż  24  godziny  po
zakończeniu turnieju;

3.3. delegowanie uprawnionych zespołów do udziału w centralnych młodzieżowych klubowych
rozgrywkach siatkówki plażowej, tj. dostarczenie w ciągu 2 dni po zakończeniu zawodów do
biura  PZPS drogą  mailową (na  adres:  osyropiatko@pzps.pl)  list  z  klasyfikacją  końcową
wszystkich uczestników Mistrzostw Województwa we wszystkich kategoriach wiekowych; 

3.4. rejestrację uprawnionych zawodników do udziału w centralnych młodzieżowych klubowych
rozgrywkach siatkówki plażowej (półfinały i finały), która powinna nastąpić nie później niż
na 3 dni przed rozpoczęciem turnieju;

3.5. WZPS nie może zakazać udziału w rozgrywkach centralnych drużynom, które uplasowały
się w finale Mistrzostw Województwa w siatkówce plażowej na miejscach 1-8;

4. Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Wydział Siatkówki Plażowej odpowiedzialne są za:
4.1. ustalenie systemu rozgrywek półfinałowych i finałowych oraz sposobu wyłonienia Mistrzów

Polski i najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach wiekowych,
4.2. opracowanie  i  opublikowanie  ramowych  komunikatów  rozgrywek  półfinałowych

i finałowych  z  rozstawieniami  zespołów w poszczególnych  kategoriach  wiekowych  oraz
zasadami i terminami zgłoszeń do zawodów,

4.3. ustalenie terminarza młodzieżowych klubowych rozgrywek półfinałowych i finałowych,
4.4. rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  kandydatur  na  gospodarzy  (organizatorów)  poszczególnych

turniejów półfinałowych i finałowych,
4.5. sporządzenie  i  opublikowanie  rankingów  województw  w  klubowych  rozgrywkach

młodzieżowych  siatkówki  plażowej  za  ostatnie  3  lata  dla  poszczególnych  kategorii
wiekowych i płci,

4.6. wyznaczenie  obsady  sędziowskiej  na  poszczególne  turnieje  półfinałowe  i  finałowe  oraz
Komisarza PZPS na turnieje finałowe.



5. W  młodzieżowych  klubowych  rozgrywkach  siatkówki  plażowej  zawodników/  zawodniczki
obowiązuje  przynależność  klubowa  tzn.  obydwaj  zawodnicy/obie  zawodniczki  w  momencie
rozgrywek muszą reprezentować ten sam klub.

6. W pozostałych turniejach młodzieżowych, które nie odbywają się w ramach Mistrzostw Polski
zespół mogą tworzyć zawodnicy/zawodniczki z rożnych klubów.

7. W centralnych młodzieżowych klubowych rozgrywkach siatkówki plażowej mogą uczestniczyć
zawodnicy, którzy:
7.1. posiadają ważną (aktualną) licencję zawodnika siatkówki plażowej WZPS, 
7.2. w przypadku  wypożyczenia  –  posiadają  ważny  dokument  poświadczający  wypożyczenie

zawodnika na sezon rozgrywek siatkówki plażowej; w przypadku wypożyczenia zawodnika
do  innego  województwa  –  dokument  muszą  zatwierdzić  oba  WZPS  –  macierzysty  i
docelowy;

7.3. posiadają  ważny  dokument  tożsamości  ze  zdjęciem,  stwierdzający  datę  urodzenia  oraz
numer PESEL;

7.4. posiadają ważne (aktualne) badania lekarskie – zaświadczenie (orzeczenie) o zdolności do
uprawiania  piłki  siatkowej  lub  siatkówki  plażowej  –  wydane  zgodnie  z  aktualnymi
przepisami;

7.5. są zarejestrowani w systemie beach.pzps.pl.
8. Podczas rozgrywek młodzieżowych PZPS dozwolona jest  obecność i  udział  trenera w turnieju

(tzw. coaching). Do udziału w meczu w charakterze trenera zostaną dopuszczeni tylko ci trenerzy,
którzy  przedstawią  sędziemu  głównemu  na  odprawie  technicznej  ważną  licencję  siatkówki
halowej trenerską. W przypadku nieprzedstawienia w/w licencji trener nie zostanie dopuszczony
do udziału w meczu. 

9. Zasady określające coaching są określone w dokumencie „Coaching w zawodach młodzieżowych
PZPS na dany sezon”umieszczonym w systemie beach.pzps.pl.

Rejestracja zawodników rozgrywek młodzieżowych w systemie beach.pzps.pl
10. W  centralnych  młodzieżowych  klubowych  rozgrywkach  siatkówki  plażowej  (począwszy  od

zakończenia  Finału  Wojewódzkiego)  za  rejestrację  zawodników  w  systemie  beach.pzps.pl
odpowiedzialny jest macierzysty WZPS.

11. Każdy WZPS jest zobowiązany do zarejestrowania w systemie ośmiu pierwszych drużyn według
kolejności w Finale Wojewódzkim.

12. Zawodnicy, którzy nie będą zarejestrowani w w/w systemie, nie będą dopuszczeni do dalszych
gier na zawodach szczebla centralnego PZPS.

13. Jeśli zawodnicy punktujący do Rankingu 365 nie zostaną zarejestrowani w systemie nie później
niż 24 godziny po zakończeniu turnieju, nie przysługują im punkty rankingowe w Rankingu 365. 
Potwierdzenie udziału w turnieju

14. WZPS-y mają obowiązek potwierdzenia udziału drużyn w turnieju poprzez system beach.pzps.pl. 
15. Weryfikacja  zgłoszonych  zespołów  odbywa  się  podczas  odprawy  technicznej,  której  termin

określony zostanie w komunikacie organizacyjnym.
16. Zespół, który nie zamierza uczestniczyć w rozgrywkach powinien przesłać stosowaną informację

do PZPS, organizatora, Sędziego Głównego i Komisarza PZPS, najpóźniej na 48 godzin przed
datą rozpoczęcia  turnieju określoną w komunikacie organizacyjnym.  Jeśli  nieobecność zespołu
wyniknie  z  przypadków losowych zaistniałych  tuż  przed  rozpoczęciem turnieju,  obowiązkiem
zespołu jest niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie:
16.1. PZPS,
16.2. Sędziego Głównego turnieju,
16.3. Organizatora turnieju.

17. Macierzysty  WZPS  obligatoryjnie  zobowiązany  jest  do  przekazania  informacji  o powodach
niestawienia się drużyny na turnieju.

18. Sędziowie  główni  na   turniejach  młodzieżowych  szczebla  centralnego  do  48  godzin  po
zakończeniu turnieju mają obowiązek wprowadzenia wyników turniejów, ocen sędziowskich do



systemu informatycznego beach.pzps.pl oraz przesłanie komunikatu końcowego do wiadomości
PZPS.  Komunikat  końcowy  musi  zostać  przesłany  na  specjalnym  druku  opublikowanym  w
systemie beach.pzps.pl. 

19. Wszystkie  niezbędne  losowania  przeprowadza  Sędzia  Główny  zawodów  podczas  oficjalnej
odprawy technicznej.

20. W przypadku nie wypełnienia swoich obowiązków w ciągu 48 godzin, sędziemu głównemu mogą
być odebrane nominacje na kolejne zawody. 

21. Szczegółowe  zasady  określające  zasady  pracy  i  obowiązki  sędziów  głównych  na  turniejach
młodzieżowych  szczebla  centralnego  są  określone  w  dokumencie  „Rola  i  zadania  sędziego
głównego na  młodzieżowych zawodach siatkówki  plażowej  PZPS” umieszczonym w systemie
beach.pzps.pl.

Rankingi i punkty rankingowe.
22. Zawodnicy/zawodniczki  biorący/e  udział  w  rozgrywkach  młodzieżowych  PZPS

w poszczególnych  kategoriach  wiekowych  otrzymują  punkty  klasyfikacyjne  tylko  za  zajęcie
miejsca w swojej kategorii wiekowej, chyba że Ministerstwo Sportu i Turystyki (Instytut Sportu –
Państwowy Instytut Badawczy) postanowi inaczej.

23. Zasady naliczania punktów do Rankingu 365 dla zawodników / zawodniczek młodzieżowych:
23.1. Zawodnicy/zawodniczki biorący/e udział w finałach centralnych rozgrywek młodzieżowych

PZPS zdobywają punkty do Rankingu 365. 
23.2. Ilość zdobytych punktów określa tabela – Zasada naliczania punktów rankingowych.
23.3. Aby  punkty  rankingowe  dla  zawodnika  /  zawodniczki  za  zawody  młodzieżowe  zostały

naliczone zawodnik / zawodniczka musi być zarejestrowany/a w systemie beach.pzps.pl.
24. Zespół ds. Siatkówki Plażowej co roku publikuje 3-letni Młodzieżowy Ranking Województw w

poszczególnych kategoriach.
25. Jeśli w danej kategorii wiekowej rozgrywek województwa będą posiadać taką samą ilość punktów

rankingowych,  o  wyższej  pozycji  w  rankingu  decyduje  wyższe  miejsce  w danej  kategorii  w
ostatnim roku rozgrywek.

26. Ustalony  i  zatwierdzony  przez  Wydział  Siatkówki  Plażowej  3-letni  Młodzieżowy  Ranking
Województw  determinuje  liczbę  zespołów  z  poszczególnych  województw  awansujących  do
dalszej fazy rozgrywek oraz stanowi podstawę rozstawienia zespołów w poszczególnych etapach
rozgrywek.

27. System przeprowadzania  młodzieżowych,  klubowych rozgrywek siatkówki  plażowej  PZPS na
dany sezon określa szczegółowo System rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski.

Rozdział 8
Regulacje i sankcje na turniejach siatkówki plażowej

1. Konsekwencje w przypadku niestawienia się na zawodach:
1.1. W  przypadku  niepotwierdzenia  udziału  w  turnieju  lub  nieprzystąpienia  do  zawodów

zawodników/zawodniczek zgłoszonych jako zespół: 
1.1.1. po raz pierwszy w sezonie – każdemu zawodnikowi/zawodniczce z pary odejmuje

się z Rankingu 365 równowartość 50 procent punktów jak za pierwsze miejsce dla
danego turnieju,

1.1.2. po raz drugi w sezonie, każdemu zawodnikowi/zawodniczce z pary odejmuje się z
Rankingu  365  równowartość  100  procent  punktów jak  za  pierwsze  miejsce  dla
danego turnieju,

1.1.3. trzeci i kolejny raz w sezonie skutkuje zakazem startu zawodnika/zawodniczki w
jakimkolwiek zespole w następnych turniejach rozgrywanych w ramach rozgrywek
PZPS w danym sezonie. 

1.2. Zastosowanie mają kary finansowe określone w tabeli kar.
2. Działanie siły wyższej



2.1. Wszystkie przypadki niepotwierdzenia udziału w turnieju lub nieprzystąpienia do zawodów
spowodowane  działaniem  „siły  wyższej”  zostaną  rozpatrzone  przez  Wydział  Siatkówki
Plażowej PZPS jeśli  zespół w ciągu 24 godzin od zakończenia turnieju prześle stosowne
dokumenty lub oświadczenie „dobrej woli” do biura PZPS.

2.2. Przypadki spowodowane działaniem „siły wyższej” to:
2.2.1. kontuzja,
2.2.2. choroba,
2.2.3. wypadek w drodze na zawody,
2.2.4. śmierć lub żałoba,
2.2.5. konieczność  wypełnienia  obowiązków  wobec  osób  trzecich  lub  zawodowych

związanych z pracą o charakterze służby publicznej.
2.3. Jeśli Wydział Siatkówki Plażowej PZPS uzna, ze nieobecność zawodnika (zawodniczki) lub

drużyny nie posiadała znamion „siły  wyższej”to sprawa zostaje przekazana do rozpoznania
Rzecznikowi Dyscyplinarnemu PZPS.

3. Przerwa medyczna
3.1. Każdy  zawodnik  ma  prawo  do  dwóch  przerw  medycznych  w  trakcie  całego  sezonu

turniejów siatkówki plażowej w Polsce. 
3.2. W przypadku wykorzystania trzeciej przerwy medycznej w sezonie, zawodnik ponosi koszty

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

w sezonie, zawodnik ponosi koszty po 200 zł za każdą wykorzystaną przerwę medyczną. 
3.4. W  przypadku  nie  uiszczenia  opłaty  za  wykorzystane  ponad  limit  przerwy  medyczne

w sezonie, zawodnik nie zostanie dopuszczony do gry do momentu uiszczenia opłaty.
4. Kontuzja i opuszczenie turnieju.

4.1. W  przypadku  kontuzji  jednego  (lub  obu)  zawodników,  kapitan  zespołu  lub  pod  jego
nieobecność partner z drużyny winien podpisać się w protokole zawodów pod wpisem o
kontuzji. W przypadku gdy obaj zawodnicy nie mogą się podpisać w protokole pod wpisem
o kontuzji,  odpowiedniego  wpisu  dokonuje  Sędzia  Główny  i  Komisarz  PZPS  (jeśli  jest
obecny na zawodach).

4.2. Zapis ten pozwala na powrót do gry pary do turnieju (np. kontynuacja gry w turnieju po
prawej  stronie)  tylko  w  przypadku  gdy  kontuzjowany  zawodnik  (zawodnicy)  wrócił
(wrócili) do zdrowia i może (mogą) kontynuować grę.

5. Opuszczenie miejsca zawodów w celu innych aktywności w czasie trwania zawodów.
5.1. Zawodnik uczestniczący w turnieju PZPS nie może brać udziału w dniach trwania turnieju w

innych  meczach  pokazowych,  turniejach  amatorskich,  dzikich,  innych  zawodach
międzynarodowych,  meczach  halowych  i  innych  aktywnościach  sportowych  amatorskich
czy zawodowych (włączając w to udział w zawodach sportowych innych dyscyplin).

5.2. W  przypadku  gdy  zawodnicy  z  powodu  kontuzji  opuścili  turniej  i  wzięli  udział
w aktywnościach  opisanych  powyżej  Komisarz  PZPS  nakłada  na  zawodników  karę  w
wysokości określonej w tabeli kar, a dodatkowo każdemu z zawodników odejmuje się ilość
punktów rankingowych jak za pierwsze miejsce w turnieju, w którym brali udział.

6. Kary finansowe
6.1. Komisarz  obecny  na  zawodach  PZPS,  a  w  przypadku  nieobecności  Komisarza  sędzia

główny  zawodów  jest  uprawniony  do  nakładania  kar  finansowych  na
zawodników/zawodniczki biorących udział w zawodach.

6.2. 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.

6.3. Kary finansowe są niezależne (lub/i  dodatkowo) od kar wynikających z innych punktów
regulaminu lub/i Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową.

6.4. Tabela kar



LP RODZAJ WYKROCZENIA
WYSOKOŚĆ KARY 

(w złotych na zawodnika)



1.
Nieregulaminowe 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 kosztów
5. Nieprzystąpienie do gry w turnieju głównym 100 zł
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
do 200 zł

8.
Niewłaściwe zachowanie podczas turnieju mające negatywny wpływ na

wizerunek siatkówki plażowej, między innymi brak obowiązkowych strojów
do 500 zł

9. Niestawienie się na ceremonii oficjalnego otwarcia i zamknięcia turnieju 100 zł
10. Spóźnienie się na odprawę Finałów Mistrzostw Polski do 15 minut 100 zł
11. Spóźnienie się na odprawę Finałów Mistrzostw Polski powyżej 15 minut 300 zł

12.
Brak oficjalnego sprzętu meczowego dostarczonego przez organizatora podczas

oficjalnego otwarcia turnieju 
200 zł

13. Brak jednolitych spodenek/majtek lub koszulek/topów (w przypadku gdy
organizator ich nie zapewnił)

50 zł za każdy mecz

14.
Opuszczenie turnieju i uczestnictwo w aktywnościach określonych w rozdziale 8.

ust. 5
1 000 zł

7. Kary nakładane na zawodników, sędziów oraz działaczy nieokreślone w niniejszych Przepisach.
7.1. W przypadku konieczności ukarania: zawodnika, sędziego lub działacza, itp. za uchybienia

regulaminowe na zawodach siatkówki plażowej – Wydział Siatkówki Plażowej wnioskuje
do Rzecznika Dyscyplinarnego PZPS o nałożenie stosownych kar na te osoby.

7.2. Instancją odwoławczą od nałożonych kar – jest Sąd Odwoławczy PZPS. 
8. Kary wobec zawodników ukaranych podczas meczu dyskwalifikacją.

8.1. W przypadku dyskwalifikacji  zawodnika/zawodniczki  w czasie  meczu,  decyzję o dalszej
grze zawodnika/zawodniczki w turnieju podejmuje sędzia główny turnieju.

8.2. 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. 

9. Dopuszcza  się  możliwość  odsunięcia  przez  Organizatora  zawodnika/drużyny  w przypadku
negatywnego  zachowania  wobec  organizatora,  sędziego,  kibica  czy  innego  członka  zespołu
organizacyjnego.  Organizator  w  porozumieniu  z  Komisarzem  PZPS  (lub  w  przypadku  jego
nieobecności sędzią głównym) winni podjąć decyzję wspólnie, a następnie do czasu rozpatrzenia
sprawy  przez  Rzecznika  Dyscyplinarnego  PZPS,  zawodnik  nie  ma  prawa  udziału  w  innych
turniejach eliminacyjnych PZPS. 

10. 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.

11. Wszystkie sprawy sporne wynikające z nieprzestrzegania przepisów lub nie ujęte w Handbooku
siatkówki  plażowej  PZPS  oraz  Przepisach  Sportowo-Organizacyjnych,  rozstrzyga  Wydział
Siatkówki Plażowej.

Zasady składania protestów, odwołań i zażaleń
12. W  trakcie  meczu  zawodnikowi  (zawodniczce)  przysługuje  prawo  do  protestu  zgodnie

z Przepisami Gry oraz Procedurą rozpatrzenia protestu (szczegółowa procedura protestu zostanie
zamieszczona na stronie beach.pzps.pl w dziale do pobrania). 



12.1. Procedura  rozpatrzenia  protestu  jest  inicjowana  tylko  i  wyłącznie  przez  kapitana
zgłaszającego formalnie w wyraźny,  jednoznaczny sposób swoją  chęć protestu w trakcie
meczu. 

12.2. Protest może dotyczyć wyłącznie jednej lub kilku następujących okoliczności:
12.2.1. sędzia  błędnie  interpretuje  lub  błędnie  stosuje  Przepisy  Gry  lub  nie  przyjmuje

konsekwencji podjętych przez siebie decyzji,
12.2.2. wystąpił błąd sekretarza (błąd rotacji lub błędny wynik),
12.2.3. nastąpiła zmiana warunków gry w trakcie trwania meczu (pogoda, światło itp.)

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

12.4. 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 PZPS. 

12.5. W trakcie przeprowadzania procedury protestu
12.5.1. Zawodnicy:

a) powinni udać się do swoich stref odpoczynku (miejsca siedzenia na boisku),
b) mogą korzystać z boiska, lecz nie mogą opuszczać wolnej strefy,
c) mogą używać piłek,
d) mogą  przebywać  w  obrębie  swojej  połowy  boiska,  lub  całości  boiska  po

uzyskaniu porozumienia z wszystkimi zawodnikami.
12.5.2. Sędzia Główny lub Komisarz:

a) 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  zainteresowanymi  osobami,  po
uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji Sędzia Główny i Komisarz PZPS
podejmują decyzję o zasadności lub odrzuceniu protestu. O tej decyzji informują
najpierw sędziego I, sekretarza zawodów i zawodników.

12.6. W  przypadku  odrzucenia  protestu  Komisarz  musi  zastosować  postępowanie  zgodnie
z punktem Kary finansowe pozycja 6 tabeli niniejszego Handbooka.

12.7. 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.

13. 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 rachunek bankowy PZPS w Banku Millennium nr 67 1160 2202
0000 0000 3524 0086. 

14. W przypadku niezgadzania się z decyzją Wydziału Siatkówki Plażowej zawodnikowi, sędziemu i
działaczowi  przysługuje  prawo  złożenia  pisemnego  odwołania,  zgodnie  z obowiązującymi
przepisami PZPS.

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

16. Przerwanie turnieju
16.1. W szczególnych przypadkach system rozgrywania turnieju może być zmieniony i ustalony

przez sędziego głównego zawodów w porozumieniu z Komisarzem PZPS.
16.2. W przypadku konieczności przerwania turnieju postępuje się następująco:

16.2.1. sporządza  się  klasyfikację  końcową  turnieju  na  podstawie  wyników  meczów
zakończonych do momentu przerwania turnieju,



16.2.2. 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,

16.2.3. zawodnikom (zawodniczkom) wypłaca się nagrody pieniężne wyliczone wg. zasady
podanej w przepisie poprzedzającym, za wyjątkiem turnieju jednogwiazdkowego,
gdzie o podziale nagród rzeczowych i finansowych decyduje organizator.

17. Kontrola medyczna i antydopingowa
17.1. PZPS ma prawo do przeprowadzenia kontroli  medycznej  i  antydopingowej na zawodach

siatkówki plażowej PZPS zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS dotyczącymi zasad
przeprowadzania takich kontroli. 

17.2. 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.

Rozdział 9
Stroje w rozgrywkach PZPS

1. 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.

2. We  wszystkich  rozgrywkach  mężczyzn,  których  dotyczy  niniejszy  regulamin,  strój  sportowy
zawodników składa się z:
2.1. krótkich spodenek powyżej kolan, 
2.2. koszulka „na ramiączkach” bez rękawków (tank-top),
2.3. ewentualnie akcesoriów i wyposażenia dodatkowego.

3. We  wszystkich  rozgrywkach  kobiet,  których  dotyczy  niniejszy  regulamin,  strój  sportowy
zawodniczek składa się z:
3.1. majtek i topu (krótka koszulka bez rękawków odsłaniająca brzuch), lub
3.2. jednoczęściowy kostium kąpielowy, lub
3.3. spodenek  powyżej  kolan  lub  spodni  oraz  koszulki  z  rękawkami,  bez  rękawków,  lub

z długimi rękawami,
3.4. ewentualnie akcesoriów i wyposażenia dodatkowego. 

4. Akcesoria i wyposażenie dodatkowe mogą stanowić:
4.1. czapka, daszek lub inne nakrycie głowy, lub opaska na głowę,
4.2. okulary przeciwsłoneczne,
4.3. stabilizatory stawów kolanowych i łokciowych,
4.4. frotka absorbująca pot na nadgarstek,
4.5. jeden zegarek.

5. Stabilizatory stawów łokciowych i kolanowych itp. mogą być używane wyłącznie w przypadkach
uzasadnionych medycznie oraz za zgodą komisarza zawodów lub sędziego głównego.

6. Zawodnicy (zawodniczki) tego samego zespołu muszą występować w strojach tego samego koloru
i kroju. 

7. We wszystkich  rozgrywkach PZPS (za  wyjątkiem turniejów 1*)  każdy zespół  ma obowiązek
posiadania  co  najmniej  2  kompletów  strojów  sportowych.  Zespoły  nieposiadające  strojów
sportowych nie będą dopuszczone do zawodów.

8. 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, zespół jest karany odjęciem 10 punktów rankingowych za każdego zawodnika
występującego w „za długich spodenkach”.

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



10. Zawodnicy (zawodniczki) muszą nosić koszulki (topy) dostarczone przez organizatora turnieju w
następujących sytuacjach:
10.1. zawsze,  kiedy znajdują  się  w polu  gry  (w czasie  rozgrzewki,  ceremonii  przed  meczem,

podczas meczu oraz ceremonii po zakończeniu meczu),
10.2. podczas oficjalnych ceremonii:
10.3. otwarcia turnieju,
10.4. zamknięcia turnieju oraz wręczania medali i nagród.
10.5. podczas wszystkich wywiadów i wypowiedzi rejestrowanych przez kamerę (TV lub video)

udzielanych w trakcie trwania turnieju – bez względu na miejsce nagrania.
11. 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.

Reklamy sponsora na strojach sportowych
12. 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).

13. Nadruk reklamowy na koszulkach (topach) nie może zajmować powierzchni większej niż 300 cm²
i może być drukowany z przodu i z tyłu koszulki (topu).

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

i rozmiaru logo sponsora, jednocześnie dopuszcza się 20 cm² na logo producenta,
14.2. opasce na ramię / nadgarstek – maksymalna szerokość opaski to 10 cm, na jednym ramieniu

może znajdować się tylko jedna opaska,
14.3. 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.

15. Maksymalnie można użyć trzech akcesoriów, tj. albo dwóch opasek i tatuażu, albo dwóch tatuaży
i opaski na ramię.

16. Zawodnik/zawodniczka jest odpowiedzialny za swoje wyposażenie dodatkowe (akcesoria).
17. Nie ma ograniczeń dotyczących miejsca i  wielkości  logo sponsora  na spodenkach /  majtkach

zawodników (zawodniczek) i na nakryciu głowy. 
18. Na pozostałych akcesoriach zawodnik/zawodniczka może umieścić logo maksimum 2 sponsorów

(po 72 cm² każdy) plus 20 cm² na logo producenta.
19. 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.

20. 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.
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