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I. Ustalenia ogólne 

1. Cel rozgrywek 

1.1. Wyłonienie Młodzieżowych Mistrzów Małopolski wśród dziewcząt i chłopców 

w poszczególnych kategoriach wiekowych, które uzyskają prawo gry  

w rozgrywkach centralnych.  

1.2. Popularyzacja siatkówki plażowej na terenie województwa małopolskiego. 

2. Zarządzanie rozgrywkami. 

2.1. Nadzór sportowy nad przebiegiem, organizacją rozgrywek sprawuje MZPS 

poprzez Wydział Siatkówki Plażowej (WSP). 

2.2. Nadzór nad rozgrywaniem meczów sprawuje MZPS poprzez sędziów 

wyznaczonych przez Wydział Sędziowski (komisja d/s siatkówki plażowej). 

2.3. Za organizację turniejów odpowiada wyznaczony przez MZPS organizator 

będący osobą prawną.1 

2.4. Do organizacji turniejów mogą zgłaszać się wszystkie kluby zarejestrowane 

w MZPS posiadające odpowiednie warunki do przeprowadzenia zawodów  

w siatkówce plażowej (minimum dwa boiska do siatkówki plażowej). 

3. System rozgrywek. 

3.1. W zależności od ilości zgłoszonych par do danej kategorii wiekowej, Wydział 

Siatkówki Plażowej MZPS podejmie decyzję o rozgrywaniu eliminacji 

wojewódzkich i następnie finału z udziałem 12 drużyn, czy też bezpośrednio 

finału wojewódzkiego z udziałem wszystkich par zgłoszonych do danej 

kategorii wiekowej. 

 

 

 
 

 

1 Art. 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U z 2020.1740 j.t.) 
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3.2. W sezonie 2022 roku ustala się następujący podział terytorialny do eliminacji 

wojewódzkich dla dziewcząt i chłopców we wszystkich kategoriach 

wiekowych: 

1) MAŁOPOLSKA ZACHÓD – Kluby z terenów powiatów: chrzanowskiego, 

oświęcimskiego, wadowickiego, suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego, 

2) KRAKÓW – Kluby z terenów powiatów: olkuskiego, miechowskiego, 

proszowickiego, krakowskiego, myślenickiego, wielickiego oraz miasta 

Krakowa, 

3) MAŁOPOLSKA WSCHÓD - Kluby z terenów powiatów: nowosądeckiego, 

limanowskiego, gorlickiego, bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, 

tarnowskiego oraz miasta Tarnowa. 

3.3. Awans do finału wojewódzkiego uzyskują cztery najlepsze pary z turniejów 

eliminacyjnych. 

3.4. W przypadku małej ilości par zgłoszonych do turnieju eliminacyjnego  

(w porównaniu do pozostałych eliminacji), WSP może zmienić zasady 

zawarte w punkcie 3.3 i dokonać korekty ilość awansujących par do finału 

wojewódzkiego z danego turnieju eliminacyjnego. 

3.5. Turnieje o Mistrzostwo Małopolski rozgrywane są systemem podwójnej 

eliminacji dla określonej ilości zawodników/czek. W przypadku małej ilości 

zgłoszonych par zawody rozegrane będą systemem „każdy z każdym” 

według układu Tabeli Bergera. Decyzję o systemie rozgrywania turnieju oraz 

ilości rozgrywanych setów (np. jeden set do 21 pkt, dwa sety do 15 lub do 

dwóch wygranych setów do 21 z teabrekiem do 15) podejmuje Sędzia 

Główny przed rozpoczęciem zawodów. 

3.6. Zawody winny być rozegrane w ciągu jednego dnia, jednak z uwagi na dużą 

ilość zgłoszonych par lub niekorzystne warunki atmosferyczne dopuszcza się 

rozgrywanie zawodów w ciągu dwóch dni. 

3.7. W turniejach rozgrywanych systemem podwójnej eliminacji następuje 

rozstawienie zawodników R1-R4 na podstawie osiągniętych wyników  

w sezonie 2022, z uwzględnieniem zajętych miejsc w danej kategorii 

wiekowej. 

3.8. Zawodnicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS – Siatkówka Plażowa 

otrzymują prawo udziału w finale wojewódzkim z zachowaniem zasad 

rozstawienia opisanym w pkt. 3.7.  
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4. Kategorie wiekowe i terminy zakończenia rozgrywek. 

4.1. Młodzieżowe Mistrzostwa Małopolski w sezonie 2022 zostaną rozegrane  

w następujących kategoriach: 

1) junior/juniorka - chłopcy/dziewczęta urodzeni w roku 2003-2004 

2) kadet/kadetka - chłopcy/dziewczęta urodzeni w roku 2005-2006 

3) młodzik/młodziczka - chłopcy/dziewczęta urodzeni w roku 2007  

i młodsi. 

4.2. Dopuszcza się możliwość udziału zawodników z młodszych kategorii 

wiekowych w zawodach przypisanych do kolejnej, starszej kategorii 

wiekowej. 

4.3. Finały Młodzieżowych Mistrzostw Małopolski w sezonie 2022 zostaną 

rozegrane nie później niż do 19 czerwca 2022 roku. 

4.4. Szczegółowe terminy zawodów rozgrywanych na szczeblu Małopolski 

zostaną ogłoszone odrębnym Komunikatem, na podstawie zgłoszeń Klubu 

do organizacji zawodów. 
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II. Rejestracja zawodniczek i zawodników 

 

1. W Młodzieżowych Mistrzostwach Małopolski prawo startu mają zawodnicy  

i zawodniczki zarejestrowane w MZPS: 

2. W młodzieżowych klubowych rozgrywkach siatkówki plażowej: o Mistrzostwo 

Małopolski, o Mistrzostwo Polski Młodzików i Młodziczek, Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży oraz Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorek, zawodników 

(zawodniczki) obowiązuje przynależność klubowa tzn. obydwaj zawodnicy 

(obie zawodniczki) muszą reprezentować ten sam klub (w momencie 

rozgrywek). 

3. W rozgrywkach mogą wziąć udział zawodnicy/czki: 

1) z ważną licencją zawodnika siatkówki plażowej na sezon 2022,  

2) z aktualnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do udziału  

w rozgrywkach siatkówki plażowej lub piłki siatkowej, wydane zgodnie  

z aktualnymi przepisami, 

3) 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, 

4) posiadają ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, stwierdzający datę 

urodzenia oraz numer PESEL; 

5) są zarejestrowani w systemie www.beach.pzps.pl  (dotyczy zawodników 

z zespołów, które zajęły w mistrzostwach województwa 8. Pierwszych 

miejsc),  

6) z Klubów sportowych będących członkami MZPS, które nie posiadają 

przeterminowanego zadłużenia finansowego w stosunku do MZPS, 

4. W celu otrzymania licencji w sezonie 2022 należy: 

1) przesłać do 13 maja 2022 r. do MZPS na adres poczty elektronicznej 

mzps@mzps.pl, dane zawodników, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do regulaminu rozgrywek, 

2) do 13 maja 2022 r., wpłacić na rachunek MZPS w banku: Bank BGŻ 

S.A. na numer 23 1090 1740 0000 0001 3705 6247 kwotę 

stanowiącą iloczyn ilości zawodników x 10 zł., 

http://www.beach.pzps.pl/
mailto:mzps@mzps.pl
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3) w przypadku zawodnika/czki małoletniego/ej przedstawić pisemną zgodę 

Rodziców / Opiekunów na udział córki / syna w rozgrywkach siatkówki 

plażowej w sezonie 2022 (wzór określony w załączniku nr 2). 

5. Brak kompletnych danych określonych w załączniku nr 1 lub brak wpłaty 

spowoduje nieprzyznanie licencji w sezonie 2022. 

6. Określoną w punkcie 2 ppkt. 3 pisemną zgodę należy przedstawić Sędziemu 

Głównemu Turnieju. 

7. Licencje trenerów / instruktorów są ważne zgodnie z zasadami licencyjnymi 

obowiązującymi w sezonie halowym 2021/2022. Okazanie Sędziemu 

Głównemu turnieju aktualnej licencji trenera / instruktora upoważnia 

szkoleniowca do udziału w meczu zgodnie z zasadami PZSP obowiązującymi 

w siatkówce plażowej. 

8. Dopuszcza się do udziału w rozgrywkach zawodników/czki wypożyczonych/e  

z innych Klubów będących członkami MZPS według następujących zasad: 

1) para reprezentuje jeden Klub, 

2) Klub wypożyczający przekaże do Wydziału Siatkówki Plażowej MZPS 

pisemną zgodę Klubu wypożyczającego na udział zawodnika  

w rozgrywkach siatkówki plażowej,  

3) Klub wypożyczający przedstawi pisemną zgodę Rodziców / Opiekunów 

małoletniego na jego udział w rozgrywkach siatkówki plażowej, zgodnie 

ze wzorem określonym z załączniku nr 2. 

9. Dopuszcza się do udziału w rozgrywkach zawodników/czki wypożyczonych/e  

z innych Klubów, nie będących członkami MZPS według następujących 

zasad: 

1) para reprezentuje jeden Klub, z zastrzeżeniem, że jeden z zawodników 

musi być macierzystym zawodnikiem Klubu wypożyczającego, 

2) Klub wypożyczający przekaże do Wydziału Siatkówki Plażowej MZPS 

pisemną zgodę Klubu wypożyczającego na udział zawodnika  

w rozgrywkach siatkówki plażowej, z zapisem, że punkty zdobyte przez 

tą parę w systemie sportu młodzieżowego (SSM) zostaną w 100 % 

przydzielone Klubowi wypożyczającemu (członkowi MZPS), 

4) Klub wypożyczający przedstawi pisemną zgodę Rodziców / Opiekunów 

małoletniego na jego udział w rozgrywkach siatkówki plażowej, zgodnie 

ze wzorem określonym z załączniku nr 2. 
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10. Ostateczne imienne zgłoszenie par do turnieju, winno nastąpić do MZPS oraz 

organizatora turnieju w terminie do 3 dni przed dniem rozpoczęcia 

zawodów. 

11. Zgłoszenie do turnieju winno zawierać dane określone w załączniku nr 1.  

12. Do udziału w turnieju zostaną dopuszczone tylko te pary, które w terminie 

określnym w punkcie 4, imiennie zgłosiły się do MZPS (lub zostały zgłoszone 

przez Klub) do udziału w turnieju. 

13. W przypadku kontuzji jednego z zawodników/czek z pary dopuszcza się  

do udziału w finale wojewódzkim zawodnika rezerwowego, który 

reprezentuje ten sam Klub i spełnia określone w niniejszym regulaminie 

wymagania. Zgłoszenie zmiany zawodnika należy dokonać w MZPS 

niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny. 

14. W centralnych rozgrywkach młodzieżowych (od ½ Finału Mistrzostw Polski) 

za rejestrację zawodników w systemie informatycznym http://beach.pzps.pl 

odpowiedzialny jest MZPS.  

15. MZPS dokona rejestracji zawodników, wyłącznie w przypadku posiadania 

wszystkich wymaganych danych. 

16. Zawodnicy, którzy nie będą zarejestrowani w w/w systemie, nie będą 

dopuszczeni do dalszych gier na zawodach szczebla centralnego PZPS. 

Rejestracja zawodnika powinna nastąpić nie później niż na 3 dni przed 

rozpoczęciem turnieju. Każdy WZPS jest zobowiązany do zarejestrowania  

w systemie informatycznym http://beach.pzps.pl 8 pierwszych drużyn 

według kolejności w finale wojewódzkim. 
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III. System rozgrywek centralnych 

 

1. Zasady i terminu udziału w rozgrywkach centralnych. 

 

1.1. Za rejestrację i wyłonienie Mistrzów Wojewódzkich w kategoriach 

młodzieżowych w siatkówce plażowej odpowiedzialny jest Małopolski 

Związek Piłki Siatkowej, który deleguje uprawnione zespoły do udziału  

w rozgrywkach centralnych w siatkówce plażowej. MZPS dostarcza w ciągu 

2 dni po zakończeniu zawodów do biura PZPS drogą mailową 

(osyropiatko@pzps.pl i mgawlowski@pzps.pl) list z klasyfikacją końcową 

wszystkich uczestników Mistrzostw Województwa we wszystkich kategoriach 

wiekowych. Turnieje wojewódzkie w siatkówce plażowej przeprowadzane są 

wg regulaminu WZPS w myśl przepisów PZPS. Terminy oraz gospodarzy 

rozgrywek półfinałowych i finałowych w siatkówce plażowej na dany rok 

ustala i wskazuje PZPS. Celem młodzieżowych rozgrywek półfinałowych  

w siatkówce plażowej jest wyłonienie par, które mają prawo uczestniczyć  

w młodzieżowych finałach Mistrzostw Polski Młodzików (Młodziczek), 

Juniorów (Juniorek) i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w siatkówce 

plażowej. 

1.2. Z etapu wojewódzkiego bezpośrednio do Finału Mistrzostw Polski 

awansują Mistrzowie ośmiu najwyżej sklasyfikowanych województw w 3-

letnim rankingu PZPS dla danej kategorii wiekowej i płci, w tym z Małopolski: 

1) u dziewcząt: młodziczki, kadetki, 

2) u chłopców: brak zespołów. 

1.3. Awans do półfinału MP w danej kategorii wiekowej chłopców i dziewcząt 

uzyskają zespoły: 

1) u dziewcząt: 

a) zespół, który zajął w mistrzostwach województwa juniorek pierwsze 

miejsce, 

b) zespoły, które zajęły w mistrzostwach województwa młodziczek, 

kadetek i juniorek, drugie i trzecie miejsce, 

c) zespoły, które zajęły w mistrzostwach województwa młodziczek  

i kadetek czwarte miejsce, 

2) u chłopców: 
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a) zespoły, które zajęły w mistrzostwach województwa młodzików, 

kadetów i juniorów pierwsze, drugie lub trzecie miejsce, 

1.4. W przypadku rezygnacji z udziału w rozgrywkach centralnych zobowiązuje 

się Klub rezygnujący o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie MZPS. 

1.5. Wymiana zawodnika w turnieju półfinałowym MP może nastąpić na 

dowolnego zawodnika, z dowolnego klubu, który brał udział w rozgrywkach 

wojewódzkich i zajął miejsce 1-8, dla danej kategorii i płci. 

1.6. W przypadku wycofania się całej drużyny z turnieju półfinałowego MP wolne 

miejsce jest przyznawane: 

1) w pierwszej kolejności kolejnej parze z Małopolski, 

2) w drugiej kolejności organizatorowi, jeśli dana para brała udział  

w turnieju finałowym Mistrzostw Województwa. 

1.7. W przypadku wycofania się całej drużyny z turnieju półfinałowego 

rozstawienie zespołów sklasyfikowanych niżej aniżeli wycofana drużyna 

wzrasta o jeden. Para zgłoszona w miejsce wycofanej drużyny rozstawiona 

jest z R24. 

1.8. W przypadku wycofania się większej ilości drużyn zasada jest analogiczna, 

a pary zgłoszone w miejsce wycofanych drużyn losują rozstawienie spośród 

wolnych – najniższych numerów rozstawień. 

1.9. Zawodnicy/zawodniczki z 8 par z finałów wojewódzkich dla danej kategorii 

płci, zobligowani są do posiadania konta w systemie beach.pzps.pl do 24 h 

po zakończeniu rozgrywek wojewódzkich. 

1.10. Terminy rozgrywek centralnych: 

1) 03 – 05 lipca 2022 r. – ½ finału MP młodzik / młodziczka, 

2) 07 – 09 lipca 2022 r. – ½ finału MP kadet/kadetka (OOM), 

3) 25 – 27 czerwca 2022 r. – ½ finału junior / juniorka, 

4) 29 – 31 lipca 2022 r. – finał MP młodzik / młodziczka, 

5) 15 – 17 lipca 2022 r. – finał MP kadetów/kadetek (OOM), 

6) 22 – 24 lipca 2022 r. – finał MP juniorów/juniorek, 

 

2. Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (OOM). 

2.1. Ilość miejsc dla drużyn z województwa małopolskiego została określona 

przez PZPS na podstawie wyników dla kategorii kadet (OOM) z ostatnich  

3 lat (2019,2020,2021). 
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1) Awans do OOM uzyskają najlepsze pary, w ilości: 

1) dziewczęta – 3 pary, 

2) chłopcy – 1 para.  

2) W przypadku rezygnacji z udziału w OOM zobowiązuje się Klub rezygnujący 

o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie MZPS. 

3. System Sportu Młodzieżowego. 

3.1. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach centralnych otrzymują, zgodnie  

z zajętymi miejscami, punkty do współzawodnictwa w Systemie Sportu 

Młodzieżowego. 

3.2. W przypadku udziału w parze zawodników z dwóch klubów, dopuszcza się 

rozdział punkty na każdego zawodnika z osobna. 

 

SIATKÓWKA PLAŻOWA 

Mistrzostwa Polski Juniorów - rozgrywki klubowe                                                       

K / M Turniej dla dziewcząt i chłopców        W       P            W         P     9-12 F 13-16 F 5-12 z 1 x 2 =16 drużyn 

lokata 1 2 3 4 5 6 7 8 9-12 
13-
16 

17-
32 

  

punkty 30 26 22 18 16 14 12 10 8 6 2  236 

OOM   

K / M Turniej dla dziewcząt i chłopców      W          P            W         P           9-12 F 13-16 F 5-8 + 9-12 z 1 x 2=16 

lokata 1 2 3 4 5 6 7 8 9-12 
13-
16 

17-
24 

25-
32 

 

punkty 24 20 16 12 10 9 8 7 5 3 2 1 162 

  Mistrzostwa Polski Młodzików  - rozgrywki klubowe                                                                                                              

K / M Turniej dla dziewcząt i chłopców      W       P            W          P               9-12 F 13-16 F 5-8 + 9-12 z 1 x 2=16 

lokata 1 2 3 4 5 6 7 8 9-12 
13-
16 

17-
24 

25-
32 

 

punkty 18 15 13 11 9 8 7 6 5 3 2 1 143 

Uwaga: 

• Zgodnie z Regulaminem Ogólnym SSM (część A) w przypadku, gdy zawodnik startuje więcej niż 
w jednej kategorii wiekowej, wówczas punkty zostaną naliczone tylko w tej najniższej (p-kt 3.3). 

• W grach zespołowych dopuszcza się możliwość udziału zawodników z młodszych kategorii 
wiekowych w zawodach przypisanych do kolejnej, starszej kategorii wiekowej (p-kt 3.6). 

 

Tab. Nr 1 – punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego 
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IV. Regulamin rozgrywek mini siatkówki 

plażowej dziewcząt i chłopców. 

1. Cel rozgrywek. 

1.1. Wyłonienie zwycięzców wśród dziewcząt i chłopców w kategoriach: 

1) U-11 – urodzeni w roku 2011 i młodsi, 

2) U-12 – urodzeni w roku 2010 i młodsi 

3) U-13 – urodzeni w roku 2009 i młodsi 

1.2. Promowanie mini siatkówki plażowej wśród dzieci. 

1.3. Propagowanie zasad i nagradzanie postaw fair play. 

1.4. Promowanie wychowania poprzez sport. 

1.5. Kształtowanie zdrowego stylu życia. 

1.6. Aktywizacja lokalnych środowisk sportowych. 

2. Organizator. 

2.1. Małopolski Związki Piłki Siatkowej, zwany dalej MZPS. 

2.2. Nadzór sprawuje Wydział Siatkówki Plażowej PZPS. 

2.3. Turniej rozgrywany jest zgodnie z niniejszym regulaminem oraz na 

podstawie przepisów gry w mini siatkówkę plażową w nim zawartych. 

3. Informacje podstawowe. 

3.1. W rozgrywkach mogą wziąć udział dzieci , które reprezentują następujące 

podmioty: 

1) kluby, 

2) akademie siatkarskie, 

3) szkoły, 

4) uczniowskie kluby sportowe, 

5) inne – stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty niezrzeszone. 

3.2. Finały wojewódzkie wyłonią Mistrza i Wicemistrza Województwa. 

Reprezentują oni dane województwo w finale ogólnopolskim w mini 

siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców. 

3.3. Zgłoszenie drużyn do udziału w turnieju odbywa się na podstawie 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego, wysłanego lub dostarczonego do 

MZPS. 
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3.4. Warunkiem udziału zespołu w rozgrywkach jest przedstawienie listy 

zawodników potwierdzonej i zaakceptowanej przez MZPS. Potwierdzonej 

przez instytucje zgłaszającą oraz podpisaną przez: 

1) w przypadku szkoły podstawowej – dyrektora szkoły, 

2) w przypadku UKS-u – prezesa UKS, 

3) w przypadku klubu sportowego – prezesa klubu, 

4) w przypadku podmiotów typu inne – przez osobę widniejącą w rejestrze 

KRS lub dokumentach założycielskich. 

3.5. Składy zespołów mogą ulec zmianie w dniu weryfikacji podczas zawodów. 

3.6. Za uczestnictwo w zawodach pobierana jest opłata startowa, w wysokości 5 

zł od zawodniczki/ka. Opłata winna być wpłacona na konto MZPS w czasie 

rejestracji zawodników. Opłata obowiązuje cały sezon i jest wykorzystywana 

na pokrycie kosztów organizacji zawodów (sędziowie, nagrody, woda do 

picia dla zawodników, itp.). 

4. Formuła rozgrywek. 

4.1. Eliminacje wojewódzkie zostaną rozegrane w kategoriach chłopców  

i dziewcząt według systemu ustalonego na podstawie ilości zgłoszonych par, 

w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

4.2. W celu zgłoszenia drużyn do zawodów w sezonie 2022 należy: 

1) przesłać do 13 maja 2022 r. do MZPS na adres poczty elektronicznej 

mzps@mzps.pl, dane zawodników, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do regulaminu rozgrywek, 

2) do 13 maja 2022 r., wpłacić na rachunek MZPS w banku: Bank BGŻ 

S.A. na numer 23 1090 1740 0000 0001 3705 6247 kwotę 

stanowiącą iloczyn ilości zawodników x 5 zł., 

3) przedstawić pisemną zgodę Rodziców / Opiekunów na udział córki / syna 

w rozgrywkach siatkówki plażowej w sezonie 2022 (wzór określony w 

załączniku nr 2). 

4.3. Termin zakończenia eliminacji wojewódzkich do 19 czerwca 2022 r. 

4.4. Finał ogólnopolski koordynuje Polski Związek Piłki Siatkowej. Organizator 

turnieju wybrany zostanie na podstawie konkursu. W roku 2022 Finał  

w kategoriach chłopców odbędzie się w Pucku, dla kategorii dziewcząt  

w Sulejowie lub Kołobrzegu w kategoriach chłopców i dziewcząt w terminie 

do dnia 17.07.2022 r. 

mailto:mzps@mzps.pl
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4.5. W finale ogólnopolskim udział biorą 32 (trzydzieści dwa) zespoły z każdej 

kategorii dziewcząt i chłopców. Z każdego województwa awans do finału 

ogólnopolskiego „O Puchar Prezesa PZPS” uzyskują 2 zespoły z każdej 

kategorii wiekowej w województwie. W przypadku wolnych miejsc w Finale 

Ogólnopolskim, zainteresowane dalszą grą drużyny zostaną dokooptowane 

do finału drogą losowania. Pierwszeństwo przysługuje organizatorowi 

turnieju finałowego. 

4.6. Turnieje finałowe odbędą się wg harmonogramu: 

1) dzień pierwszy – przyjazd ekip i odprawa techniczna, 

2) dzień drugi – otwarcie turnieju, mecze grupowe, 

3) dzień trzeci – mecze w systemie brazylijskim dla 16 zespołów, 

4) dzień czwarty – kontynuacja spotkań w systemie brazylijskim, 

zakończenie turnieju. 

4.7. Podczas odprawy zespoły zostaną podzielone drogą losowania na 8 grup po 

4 zespoły (dwóch Mistrzów i dwóch Wicemistrzów Województw)  

z założeniem, że w jednej grupie nie mogą grać dwie drużyny z jednego 

województwa. 

4.8. Po zakończeniu rozgrywek grupowych, zespoły zostają rozstawione do 

turnieju głównego na podstawie wyników rozgrywek eliminacyjnych. Zespoły 

z miejsc 1,2 i 3 trafiają na lewą a drużyny z 4 miejsc na prawą stronę 

drabinki turniejowej (Schemat w załączeniu). Turniej główny zostanie 

rozegrany systemem „brazylijskim”. 

4.9. Obowiązują Przepisy gry w Mini Siatkówkę Plażową PZPS z dnia 11.04.2022r. 

5. Postanowienia końcowe. 

5.1. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Polskiemu Związkowi Piłki 

Siatkowej. 

5.2. O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w turnieju, a nie objętych 

przepisami PZPS i niniejszego regulaminu, ostateczne decyzje podejmuje 

Pion Szkolenia Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 

regulaminie. 
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V. Przepisy gry w mini siatkówkę plażową 

PZPS. 

 
 

1. Uczestnictwo. 

1.1. W rozgrywkach uczestniczą dziewczęta i chłopcy: 

1) U - 11 – 2 zawodników/-czki + 1 rezerwowy, 

2) U - 12 – 2 zawodników/-czki + 1 rezerwowy, 

3) U – 13 – 2 zawodników. 

2. Rozmiary boisk. 

2.1. U- 11: 8 x 4 m. 

2.2. U- 12: 10 x 5 m. 

2.3. U-13 : 12 x 6 m. 

3. Wysokość siatki. 

3.1. U- 11: 200 cm dla dziewcząt i chłopców. 

3.2. U- 12: 205 cm dla dziewcząt i 210 cm dla chłopców. 

3.3. U- 13: 210 cm dla dziewcząt i 224 cm dla chłopców. 

4. Wielkość piłek. 

4.1. U- 11: piłka w rozmiarze 4 lub piłka do siatkówki plażowej Mikasa VLS 300 

4.2. U-12: piłka do siatkówki plażowej Mikasa VLS 300 

4.3. U-13 : piłka do siatkówki plażowej Mikasa VLS 300 

5. Zasady gry. 

5.1. W kat. U- 11 dopuszczalna jest zagrywka tenisowa lub sposobem górnym 

oburącz, oraz przyjęcie piłki sposobem górnym oburącz. 

5.2. Niedopuszczalne w żadnym przypadku jest przebicie piłki na stronę 

przeciwnika sposobem górnym oburącz oraz tzw. kiwnięcie piłki za 

wyjątkiem kategorii U11. 

5.3. Mecze rozgrywane są w systemie do dwóch wygranych setów: dwa pierwsze 

do 15 punktów a trzeci do 11 punktów (wszystkie sety z przewagą dwóch 

punktów). 
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5.4. Każdy zespół ma prawo do 1 przerwy (30 sek.) podczas każdego seta. 

5.5. Zawodnik rezerwowy w kategoriach U 11 i U 12 może wejść na boisko tylko 

jeden raz – bez możliwości zmiany powrotnej do końca spotkania za 

wyjątkiem kontuzji zawodnika. 

5.6. Dozwolony jest coaching. 

5.7. W rozgrywkach o mini siatkówki plażowej w rozgrywkach grupowych 

obowiązuje następująca punktacja: 

1) za zwycięstwo 2 punkty, 

2) za porażkę 1 punkt, 

3) za walkower 0 punktów. 

5.8. Dopuszczalny jest tylko jeden walkower w turnieju, po zgłoszeniu kolejnego 

walkowera, zespół zostaje zdyskwalifikowany i wycofany z rozgrywek a 

dotychczasowe wyniki anulowane. 

5.9. Ubiór zawodnika: 

1) w koszulkach z krótkim rękawkiem lub na ramiączkach (dziewczęta mogą 

grać w topach), 

2) w krótkich spodenkach na boso. 

5.10. Stroje powinny być jednolite i oznakowane numerami „1”, „2” w kat. U13 

oraz „1”, „2” i „3”w kat. U11 i U12. 

5.11. Dopuszczalne jest używanie ubrań i butów termicznych. 

5.12. Pozostałe przepisy siatkówki plażowej są zgodne z przepisami PZPS. 

 

6. Dokumenty uprawniające do gry. 

6.1. Ważne badania lekarskie zawodnika (zgodnie z ustawą o sporcie z dnia  

25 czerwca 2010 r.,tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania 

zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu  

i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania 

tych orzeczeń z dnia 22 lipca 2016 r., tj. z dnia 30 kwietnia 2020 Dz.U.  

z 2020 r. poz. 812) z późn. zmianami. 

6.2. Lista zawodników potwierdzona przez klub/akademię/szkołę lub inną 

osobowość prawną. 

6.3. Zgłoszenie zespołu do MZPS oraz Organizatora danego turnieju . Zgłoszenia 

do turnieju finałowego dokonuje MZPS. 
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6.4. Ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość zawodnika. 

6.5. Podpisane przez prawnego opiekuna zgody na upublicznianie wizerunku oraz 

danych osobowych (tylko imię i nazwisko) wynikające z ustawy z dnia  

10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

 

7. Obowiązki organizatora turnieju eliminacyjnego. 

7.1. Zapewnić obsługę medyczną przez cały czas rozgrywania turnieju. 

7.2. Wydać i udostępnić Komunikat organizacyjny. 

7.3. Przeprowadzić turniej zgodnie z przepisami i założeniami niniejszego 

regulaminu. 

7.4. Przesłać niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail MZPS wyniki  

i klasyfikacje końcowe turnieju (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych). 

7.5. Przesłać kompletną dokumentację (listy zespołów z nazwiskami i imionami 

zawodników) zebraną podczas turnieju eliminacyjnego do MZPS w ciągu  

7 dni od zakończenia danego turnieju. 

8. Sędziowie. 

8.1. Na poszczególnych etapach eliminacji sędziować mecze mogą: 

1) sędziowie z uprawnieniami, 

2) instruktorzy piłki siatkowej, 

3) nauczyciele wychowania fizycznego, 

4) zawodnicy z doświadczeniem gry w siatkówkę plażową. 

8.2. Wszelkich sędziów zapewnia Organizator. 

8.3. Na każdym turnieju opiekę nad przebiegiem turnieju sprawuje sędzia główny 

wyznaczony przez MZPS. 

9. Opieka podczas turnieju. 

9.1. Podczas zawodów pełną odpowiedzialność i opiekę za zawodników/dzieci 

ponosi: 

1) trener, 

2) nauczyciel, 

3) osoba desygnowana przez klub lub szkołę na zawody. 

9.2. Wszelkie protesty zaistniałe podczas rozgrywek wojewódzkich rozstrzyga 

MZPS. 



Str. 16 
 

Przepisy gry w mini siatkówkę plażową PZPS.  
   

 

9.3. Protest zostanie rozpatrzony tylko i wyłącznie gdy zostanie złożony na 

piśmie. Decyzja MZPS jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

10. Postanowienia końcowe. 

 

10.1. Interpretacja niniejszych przepisów należy do PZPS. O wszystkich sprawach 

nie ujętych w przepisach ostateczne decyzje podejmuje Pion Szkolenia 

Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 
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VI. Obowiązki organizatora turnieju. 

 

1. W zakresie przygotowania zawodów. 

1.1. Zgłosić do MZPS deklarację chęci zorganizowania zawodów z podaniem 

kategorii wiekowej, daty, miejsca i warunków organizacji turnieju. 

1.2. Po potwierdzeniu otrzymania zgody z MZPS na organizację zawodów, zgłosić 

turniej w PZPS na stronie www.beach.pzps.pl.   

1.3. Opracować Komunikat organizacyjny turnieju i przesłać go do MZPS  

w terminie nie później niż 7 dni przed terminem zawodów. 

1.4. Przygotować sprzęt sportowy i boiska do zawodów. 

1.5. Zabezpieczyć miejsce pracy dla Sędziego Głównego. 

1.6. Zabezpieczyć wodę do picia dla uczestników turnieju w ilości min. 1,5 litra 

dla każdego zawodnika. 

1.7. Zabezpieczyć kwalifikowaną pomoc medyczną a w przypadku braku 

możliwości, obowiązkowo na miejscu zawodów posiadać apteczkę pierwszej 

pomocy. 

2. W czasie prowadzenia zawodów. 

2.1. Reagować na powstałe zakłócenia, w szczególności w zakresie awarii  

i uszkodzeń sprzętu sportowego. 

2.2. Reagować za zakłócanie porządku publicznego przez osoby nie biorące 

udziału w turnieju. 

2.3. W przypadku organizowania, zabezpieczyć wydawanie poczęstunku. 

3. Po zakończeniu zawodów. 

3.1. Uregulować należności z tytułu opłat sędziowskich. Zwrot wypłaconych kwot 

nastąpi po obciążeniu MZPS. 

3.2. Zgłosić niezwłocznie do MZPS przypadki urazów i kontuzji zawodników 

uczestniczących w turnieju. 

3.3. Dostarczyć w ciągu 24 godzin po zakończeniu zawodów do biura MZPS drogą 

mailową (mzps@mzps.pl oraz paulwojcik@poczta.onet.pl (chłopcy) lub 

szunaj2@interia.pl (dziewczęta)) skan/zdjęcie wypełnionego 

Harmonogramu gier (tzw. drabinki turniejowej). 

mailto:mzps@mzps.pl
mailto:paulwojcik@poczta.onet.pl
mailto:szunaj2@interia.pl
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VII. Sędziowie. 

4. Ustalenia ogólne. 

4.1. Obsadę sędziowską do przeprowadzenia turnieju siatkówki plażowej 

wyznacza Wydział Sędziowski (Komisja do spraw siatkówki plażowej)  

w składzie: 

1) Sędzia Główny, 

2) Sędzia Pierwszy (w ilości uzależnionej od liczby boisk). 

4.2. W przypadku zaistniałych konieczności Sędzia Główny przejmuje zadania 

Sędziego Pierwszego. 

4.3. W ostateczności za obopólnym porozumieniem trenerów par uczestniczących 

w turnieju dopuszcza się wyznaczenie innej osoby znającej przepisy gry  

w siatkówkę plażową do sędziowania meczu. 

5. Obowiązki sędziów. 

5.1. Sędzia Główny zobowiązany jest do: 

1) weryfikacji zawodników wraz z przedstawioną przez nich dokumentacją, 

2) określenia systemu gry i zasad punktowania, 

3) rozstawienia zawodników i przeprowadzenia losowania, 

4) prowadzenia planu gier i notowania wyników meczy, 

5) nadzorowania pracy Sędziów Pierwszych, 

6) reagowania na powstałe zakłócenia i protesty, 

7) ogłoszenia wyników turnieju, 

8) sporządzenia protokołu końcowego z turnieju, wraz z oznaczeniem par 

awansujących do rozgrywek centralnych i przesłania go w ciągu 24 godz. 

po zakończeniu turnieju do MZPS (mzps@mzps.pl). 

5.2. Sędzia Pierwszy zobowiązany jest do: 

1) weryfikacji boiska do gry, 

2) sędziowania meczów, 

3) przekazania po zakończonym meczu, wyników do Sędziego Głównego, 

4)  współuczestniczenia w sporządzeniu protokołu końcowego z turnieju. 

 

mailto:mzps@mzps.pl


Str. 19 
 

Sędziowie.  
   

 

6. Dokumenty zawodników do weryfikacji. 

6.1. Sędzia Główny przed przeprowadzeniem losowania dokonuje weryfikacji 

zawodników, sprawdzając: 

1) dokument tożsamości ze zdjęciem (potwierdzający datę urodzenia  

i numer PESEL), 

2) licencje zawodnika/czki siatkówki plażowej na sezon 2021, 

3) aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do gry  

w siatkówkę plażową lub piłkę siatkową, wystawione przez uprawnionego 

lekarza (w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia 

orzeczenie, może również wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej)2 

7. Dokumentacja przeprowadzenia zawodów. 

7.1. Schematy gier w systemie podwójnej przegranej. 

7.2. Tabele Bergera w systemie gry „każdy z każdym”. 

7.3. Protokół końcowy z przeprowadzonego turnieju, wraz z oznaczeniem par 

awansujących do rozgrywek szczebla centralnego. 

7.4. Delegacje sędziowskie. 

8. Opłaty sędziowskie. 

8.1. Sędzia Główny: 

1) do 5 godz. – kwota 100,00 zł brutto, 

2) od 5 godz. do 8 godz. – kwota 150,00 zł brutto, 

3) powyżej 8 godz. – kwota 180,00 zł brutto.  

8.2. Sędzia Pierwszy: 

4) do 5 godz. – kwota 100,00 zł brutto, 

5) od 5 godz. do 8 godz. – kwota 150,00 zł brutto, 

6) powyżej 8 godz. – kwota 180,00 zł brutto 

 
 

 

2 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. Zmieniające rozporządzenie 

w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do 

ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia (Dz.U. 2019.396) 
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VIII. Postanowienia końcowe. 

 

1. W młodzieżowych turniejach siatkówki plażowej rozgrywanych o Mistrzostwo 

województwa małopolskiego obowiązują: 

1) przepisy gry w siatkówkę plażową PZPS na sezon 2022, 

2) przepisy sportowo – organizacyjne MZPS na sezon 2021/2022, 

3) Komunikaty organizacyjne Wydziału Siatkówki Plażowej (WSP) MZPS na 

sezon 2022. 

2. Mecze we wszystkich kategoriach wiekowych rozgrywane są piłkami MIKASA 

VLS 300. 

3. W rozgrywkach młodzieżowych dopuszcza się udział trenera Klubu w czasie 

rozgrywania meczu z następującymi warunkami: 

1) trener posiada aktualną licencję trenera/instruktora MZPS, którą 

przedstawi przed rozpoczęciem zawodów Sędziemu Głównemu, 

2) trener ma prawo przekazywać uwagi swoim zawodnikom tylko w czasie 

regulaminowych przerw w trakcie gry, 

3) za nieprzestrzeganie regulaminu rozgrywek siatkówki plażowej, w tym  

w szczególności za przekazywanie uwag w czasie gry, opóźnianie gry 

oraz niesportowe zachowanie, Sędzia prowadzący mecz nakłada na 

zespół określone w przepisach gry w siatkówkę plażową sankcje.  

4. Wszelkie inne sprawy związane z przebiegiem turniejów nie objęte 

niniejszym regulaminem rozstrzyga WSP MZPS. 

5. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w rozgrywkach siatkówki plażowej  

w sezonie 2022. 

6. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje WSP MZPS. 

7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i anuluje poprzednie 

regulaminy. 

8. Za nieprzestrzeganie regulaminu mogą być nakładane przez WSP MZPS 

sankcje finansowe od 20 zł do 500 zł, które muszą być regulowane w ciągu 

14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma o nałożonej sankcji pod 

rygorem zawieszenia klubu w rozgrywkach, opóźnienie w zapłacie sankcji 

powoduje naliczenie ustawowych odsetek. 

9. Brak zapłaty sankcji w ciągu 30 dni po jej nałożeniu może spowodować 

zawieszenie w prawach członka lub w prawach do wszelkich rozgrywek 



Str. 21 
 

Postanowienia końcowe.  
   

 

organizowanych przez MZPS do momentu zapłacenia sankcji w pełnej 

wysokości wraz z odsetkami. 

10. WSP MZPS ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania sezonu, 

wynikającego ze zmiany przepisów wprowadzonych przez PZPS. Zmiany  

te ukażą się w formie komunikatu-aneksu do Regulaminu Rozgrywek. 

11. Od decyzji WSP MZPS przysługuje prawo odwołania się do Zarządu MZPS  

w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

12. Kluby uczestniczące w młodzieżowych rozgrywkach siatkówki plażowej 

zobowiązane są do zapoznania szkoleniowców z niniejszym Regulaminem. 
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IX. Informacje o osobach do kontaktów 

 

Osoby odpowiedzialne z ramienia Wydziału Siatkówki Plażowej MZPS za rozgrywki 

w sezonie 2022: 

 

Janusz PASIUT 

Rozgrywki dziewcząt 

Tel. 795 640 924 

szunaj2@interia.pl 

  

 

 

Paweł WÓJCIK 

Rozgrywki chłopców 

Tel. 603 915 689 

paulwojcik@poczta.onet.pl 

  

   

Załączniki: 4 

Zał. Nr.1 – Wymagane dane zawodników/czek siatkówki plażowej w sezonie 

2022 do otrzymania licencji siatkówki plażowej 

Zał. Nr.2 – Wzór komunikatu organizacyjnego turnieju siatkówki plażowej 

Zał. Nr.3 – Zgoda Rodziców / Opiekunów małoletniego na udział syna/córki  

w rozgrywkach siatkówki plażowej w sezonie 2022 

 


