Jedynym obowiązującym dokumentem w zakresie organizacji zawodów w siatkówce
plażowej jest handbook siatkówki plażowej dostępny pod adresem:
https://www.pzps.pl/pl/siatkowka-plazowa/przepisy-i-wytyczne/handbook
Poniższe zmiany mają na celu jedynie zwrócenie uwagi na wybrane zmiany w handbooku.
Kluczowe zmiany w handbooku siatkówki plażowej na rok 2019
Zmiana nazewnictwa turniejów – dotychczasowa nazwa Eliminacje Mistrzostw Polski, zostaje
zastąpioną nową nazwą „Grand Prix w siatkówce plażowej”.
Ustalono nowe zapisy odnośnie terminów zgłoszeń turniejów Grand Prix w siatkówce plażowej
Osoba, instytucja, WZPS, organizator chcący zorganizować turniej siatkówki plażowej o charakterze
imprezy centralnej i kategorii (3*/2*) w terminach maj-wrzesień zobligowany jest do zgłoszenia
turnieju w systemie http://beach.pzps.pl do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok w
którym turniej ma być rozgrywany. Do czasu podpisania Umowy (pkt 1.3) przez organizatora i PZPS
turniej otrzymuje status „do potwierdzenia”. W systemie https://beach.pzps.pl obligatoryjnie winny
znaleźć wszystkie niezbędne informacje odnośnie turnieju, w szczególności deklaracja daty
rozegrania terminu, kategorii turniej i pula nagród). Po zgłoszeniu turnieju ulec nie może ranga
turnieju oraz wartość puli nagród.
Osoba, instytucja, WZPS, organizator chcący zorganizować turniej siatkówki plażowej o charakterze
imprezy centralnej (3*/2*) w terminach maj-wrzesień, która nie dokonała zgłoszenia turnieju w
systemie https://beach.pzps.pl do końca kalendarzowego poprzedzającego rok w którym turniej ma
być rozgrywany, może ubiegać się o organizację uwzględniające następujące warunki:
- jeśli w danym terminie do końca roku kalendarzowego został zgłoszony już turniej (3*) organizator
na prawo do organizacji turnieju tylko o kategorii 2* lub 1 * w tym samym terminie.
- jeśli w danym terminie do końca roku kalendarzowego został zgłoszony turniej (2*) organizator na
prawo do organizacji turnieju o kategorii 1 * w tym samym terminie.
- jeśli w danym terminie zostały zgłoszone 2 turnieje o randze (3* i 2*) organizator na prawo do
organizacji turnieju o kategorii 1 * w tym samym terminie.
- jeśli w danym terminie nie zostały zgłoszone turnieje, organizator może zgłosić turniej dowolnej
rangi.
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Ustalono terminy zgłoszeń turniejów Puchar Polski, Super Puchar Polski, Finał Mistrzostw Polski
Osoba, instytucja, WZPS, organizator chcący zorganizować turniej siatkówki plażowej o charakterze
Puchar Polski, Super Puchar Polski, Finał Mistrzostw Polski zobligowany jest do
złożenia oferty na organizację w/w zawodów do końca września roku kalendarzowego,
poprzedzającego rok w którym turniej ma być rozgrywany.
Zmianie ulega zapis dotyczący przyznawanie dzikiej karty
Dotychczasowe rozstawienie pary ze statusem „dzika karta” - R5 w turnieju głównym przyznawane
przez organizatora w uzgodnieniu z PZPS ulega zmianie na przyznawane przez organizatora w
uzgodnieniu z PZPS, rozstawienie pary w turnieju głównym na podstawie rankingu
Zmianie ulegają pule nagród
W turniejach 3 gwiazdkowych w turniejach męskich podnieść pulę nagród z 15.000 na 16.000
W turniejach 3 gwiazdkowych w turniejach żeńskich podnieść pulę nagród z 12.000 na 13.000
W turniejach 2 gwiazdkowych w turniejach męskich podnieść pulę nagród z 9.600 na 11.000
W turniejach 2 gwiazdkowych w turniejach żeńskich podnieść pulę nagród z 7600 na 9.000
W turniejach 3* udział fizjoterapeuty jest obligatoryjny. W turniejach niższej rangi zapewnienie
obecności fizjoterapeuty jest zalecane.

Zmianie ulega zapis o obowiązku organizatora w zakresie wymogów dotyczących odległości hotelu
od miejsca zawodów.
Organizator dokonuje rezerwacji hotelu dla sędziów (zgodnie w wybranym wariantem) – po
konsultacji telefonicznej z sędzią głównym oraz na życzenie zawodników dla 8 par finałowych
biorących udział w turnieju głównym oraz dla wszystkich par zakwalifikowanych do turniejów
finałowych Uwaga: optymalna odległość hotelu sędziów i zawodników od miejsca zawodów winna
wynosić 2 km i nie może przekraczać 20 km.
Ważności licencji siatkówki plażowej
• Licencja zawodnicza seniorska sezonowa - do końca ważności badań lekarskich, ale nie dłużej niżej
do końca sezonu. W przypadku upłynięcia terminu ważności licencji, licencja będzie bezpłatnie
przedłużona po przedstawieniu nowych badań lekarskich.
• Licencja zawodnicza seniorska jednorazowa – ważna na jeden turniej za okazaniem ważnych badań
lekarskich w czasie rozgrywania turnieju.
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• Licencja zawodnicza młodzieżowa sezonowa (2000 i młodsi w roku 2019) - do końca ważności
badań lekarskich, ale nie dłużej niżej do końca sezonu. W przypadku upłynięcia terminu ważności
licencji, licencja będzie bezpłatnie przedłużona po przedstawieniu nowych badań lekarskich.
• Licencja zawodnicza młodzieżowa jednorazowa (2000 i młodsi w roku 2019) – ważna na jeden
turniej za okazaniem ważnych badań lekarskich w czasie rozgrywania turnieju.
* Licencja zawodnicza uprawniająca do gry TYLKO w turniejach jednogwiazdkowych - ważna na cały
sezon we wszystkich turniejach jednogwiazdkowych za okazaniem ważnych badań lekarskich w
czasie rozgrywania turnieju.
Tabela naliczania punktów rankingowych w systemie RANKING 365
Wszystkie turnieje 3*,2*,1* poza finałem Mistrzostw Polski zaliczane są do rankingu 365 PZPS

Zasady odnośnie warunków rozgrywania Pucharu Polski i Super Pucharu Polski
Poza zawartymi zasadami organizacji turniejów opisanych w tabeli 1.8, pozostałe warunki
rozgrywania Pucharu Polski i Super Pucharu Polski określa Wydział Siatkówki Plażowej. Przy
zgłoszeniu więcej niż jednej kandydatury pisemnej ( zgodnie z terminami opisanymi w punkcie 1.2.2)
Zarząd PZPS ma prawo przyznać tytuł/organizację Pucharu Polski / Super Pucharu Polski / Finału
Mistrzostw Polski po rozpatrzeniu ofert i rekomendacji Wydziału Siatkówki Plażowej.
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Zmiana systemu rozstawienia par w turniejach trzy- i dwu- gwiazdkowych.
Od sezonu 2019 zmianie ulega system rozstawienia par w turniejach trzy- i dwu- gwiazdkowych.
Do turnieju głównego automatycznie z rankingu awansuje 8 par (7 lub 8 najlepszych z rankingu, w
zależności od faktu, czy organizator przyznał dziką kartę, czy też nie).
Rozstawienia zespołów dokonuje się na podstawie punktów rankingowych WSZYSTKICH par
grających w turnieju głównym i par awansujących z eliminacji. Uwaga, para z dziką karta (zapis 2.5.3)
otrzymuje prawo gry w turnieju głównym, a jej rozstawienie uzależnione jest również od ilość sumy
punktów rankingowych !
„Rozstawienie” i godzinowy plan gier zespołów w turnieju głównym znajduje się w systemie
http://beach.pzps.pl. OBOWIĄZKIEM ORGANIZATORA JEST ZAMIEŚCIĆ godzinowy plan gier w
systemie http://beach.pzps.pl najpóźniej do godziny 21.00 w dniu poprzedzającym turniej główny.
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIESZCZENIE INFORMACJI o „rozstawieniu” i godzinowym planie gier zespołów
w turnieju głównym na stronie głównej lub funpage organizatora jednak za każdym razem z
klauzulą OFICJALNE ROZSTAWIENIE I GODZINOWY PLAN GIER TYLKO NA STRONIE
http://beach.pzps.pl
Doprecyzowano warunki otrzymania dzikiej karty
Dzika karta w turniejach trzy, dwu i jednogwiazdkowych 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. Dzika karta może być przyznana danemu zawodnikowi tylko jeden raz
w sezonie. Zespoły „rozstawione” w turnieju głównym informowane są o rozstawieniu przez
organizatora. 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.
Zmianie uległa definicja – Oldboj.
Definicja Oldboj – sportowiec (kobieta/mężczyzna), który(a) zakończył(a) już karierę zawodnika,
bierze jednak udział w zawodach organizowanych specjalnie dla sportowców powyżej wskazanych
limitów wiekowych. W poniższych definicjach Oldboj jest nazwą przypisaną do obu płci – mężczyźni i
kobiety. Na potrzeby nazewnictwa rozgrywek żeńskich w tej kategorii wprowadza się nazwę własną
Olbojka młodsza i „Oldbojka starsza”.
Doprecyzowano kategorie wiekowe w rozgrywkach oldbojów.
Powyżej
Powyżej
Powyżej
Powyżej

70 lat (każdy z zawodników musi mieć skończone 35 lat
80 lat (każdy z zawodników musi mieć skończone 40 lat
90 lat (każdy z zawodników musi mieć skończone 45 lat
100 lat (każdy z zawodników musi mieć skończone 50 lat

–
–
–
–

decyduje
decyduje
decyduje
decyduje

rok
rok
rok
rok

urodzenia).
urodzenia).
urodzenia).
urodzenia).
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Powyżej 110 lat (każdy z zawodników musi mieć skończone 55 lat – decyduje rok urodzenia).
Powyżej 120 lat (każdy z zawodników musi mieć skończone 60 lat – decyduje rok urodzenia).
Doprecyzowano kategorie oldbojów w rozgrywkach kobiet
W MP Oldbojek (kobiet) - ustala się kategorię ”Oldbojki młodsze” kategoria +70 (każda z
zawodniczek musi mieć skończone lub ukończyła 35 lat- decyduje rok urodzenia)
W MP Oldbojek (kobiet) - ustala się kategorię "Oldbojki starsze” kategoria +85 (młodsza z
zawodniczek musi mieć skończone lub ukończy 35 lat-decyduje rok urodzenia, oblicza się sumę wieku
obydwu zawodniczek np. 38+47; 40+45
Doprecyzowano obowiązki sędziów głównych
Sędziowie główni do 48 godzin po zakończeniu turnieju mają w obowiązku wprowadzenie wyników
turniejów, ocen sędziowskich do systemu informatycznego http://beach.pzps.pl oraz przesłanie
komunikatu końcowego do wiadomości PZPS. Komunikat końcowy musi zostać przesłany na
specjalnym
druku
opublikowanym
w
systemie
http://beach.pzps.pl.
W przypadku nie wypełnienia swoich obowiązków w ciągu 48 godzin, sędziemu głównemu mogą być
odebrane nominacje na kolejne zawody.
Wprowadzono procedurę sprawdzenia miejsca upadku piłki 2019
http://beach.pzps.pl/pl/file/download/232
https://www.pzps.pl/pl/siatkowka-plazowa/przepisy-i-wytyczne/przepisy
Zamieszczono dokument – Coaching w zawodach młodzieżowych 2019
http://beach.pzps.pl/pl/file/download/233
https://www.pzps.pl/pl/siatkowka-plazowa/rozgrywki-krajowe/mlodziezowe/mpm
Zamieszczono dokument – Inspekcja Boisk 2019
http://beach.pzps.pl/pl/file/download/231
https://www.pzps.pl/pl/siatkowka-plazowa/przepisy-i-wytyczne/przepisy
Zamieszczono dokument - Tymczasowe przepisy gry w siatkówkę na śniegu 2018-2020
http://beach.pzps.pl/pl/file/download/220
https://www.pzps.pl/pl/siatkowka-plazowa/przepisy-i-wytyczne/przepisy
Zamieszczono dokument - Protokół meczowy siatkówka plażowa 2019
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