
KOMUNIKAT 

18 czerwca 2020 roku 

Dot.: Turnieju  finałowego o  Mistrzostwo  Polski Juniorów  w terminie 1-5.07.2020 roku. 

Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej, na podstawie wyników zawodów 

półfinałowych Mistrzostw Polski Juniorów, ustalił następujący podział zespołów na grupy turnieju 

finałowego, który zostanie rozegrany w terminie 1-5.07.2020 roku w Dębicy. Organizatorem turnieju 

finałowego jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy. Osoba kontaktowa - Konrad Makowiecki 

+ 48 604 629 114. 

Grupa A Grupa B 

1. Hemarpol Norwid Częstochowa
Radosław Panas 695 112 063

Email:  siatkowka.norwid@gmail.com 

1. UMKS MOS Wola Warszawa
Krzysztof Felczak 606 751 210 

Email: kpfelczak@wp.pl 

2. Trefl Gdańsk SA
Jacek Rybak 668 309 299 

Email: j.rybak@sport.trefl.com 

2. AKS V LO Rzeszów
Artur Łoza 604 631 240 

Email: ask@assecoresovia.pl 

3. Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa
Wojciech Pudo 508 146 431 

Email:  w.pudo@hotmail.com 

3. Jastrzębski Węgiel
Dariusz Luks 796 066 377 

Email: a.grabowska@jastrzebskiwegiel.pl 

4. AZS UWM Olsztyn
Grzegorz Krzan 600 440 798 
Email: g.krzan@gmail.com 

4. EKS Skra Bełchatów
Artur Surgut 505 454 883 
Email: a.surgut@skra.pl 

Obowiązuje podana wyżej numeracja drużyn oraz niżej podana kolejność gier. 

Przez pierwsze trzy dni mecze odbywają się w grupach „każdy z każdym”, do wyłonienia kolejności od 

1 do 4 miejsca według poniższego klucza: 

 1  dzień - 1:4, 2:3 2  dzień  - 4:3, 1:2 3  dzień - 2:4, 
3:1 

 4 
dzień: 

1. IV m-grupa A : IV m - grupa B – mecz o miejsca 7 - 8

2. III m-grupa A : III m - grupa B – mecz o miejsca 5 - 6

3. I m -grupa A : II m - grupa B – mecz o miejsca 1 - 4

4. II m -grupa A : I m - grupa B – mecz o miejsca 1 - 4

 5 
dzień:  

przegrani meczu 3 i 4 grają o III miejsce 

zwycięzcy meczu 3 i 4 grają o I miejsce 
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Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w turnieju zdobywa tytuł Mistrza Polski Juniorów, złote 

medale oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000,00 zł, drugie miejsce w turnieju – tytuł 

Wicemistrza Polski Juniorów, srebrne medale oraz nagrodę pieniężną w wysokości 6 000,00 zł, 

drużyna, która  zajmie  trzecie  miejsce  –  medale  brązowe  oraz  nagrodę  pieniężną  w  wysokości 

3 000,00 zł. Zespoły, które wywalczą miejsca premiowane nagrodą pieniężną zobowiązane są do 

wystawienia noty obciążeniowej na Polski Związek Piłki Siatkowej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów turniej odbędzie się bez udziału publiczności. Do hali 

mają prawo wejść wyłącznie organizatorzy i zespoły (zawodnicy i sztab zweryfikowani na F-02). 

WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW I SZTABU SZKOLENIOWEGO: 

Wszystkie zespoły mają obowiązek przedstawić sędziemu głównemu na odprawie technicznej 

imienną listę zgłoszeń F-02 (wydruk z Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji Klubów i Zawodników z 

wpisanymi aktualnymi badaniami lekarskimi. W przypadku nieważności badań na F-02, trener 

zobowiązany jest przedstawić badania lekarskie na odrębnym dokumencie) potwierdzoną przez 

macierzysty WZPS oraz dokument tożsamości. 

PRZYPADKI SZCZEGÓLNE: 

1. Zawodnicy, którzy nie figurują na liście F-02 (z sezonu 2019/2020) w kategorii wiekowej junior,

będą weryfikowani na podstawie F-02 (z sezonu 2019/2020) z niższej kategorii wiekowej tego 

samego klubu, wygenerowanego z OSEKiZ; 

2. Zawodnicy SMS PZPS, którzy nie figurują w klubowym F-02 w sezonie 2019/2020:

- do 25.06.2020 klub ma obowiązek wysłać listę do weryfikacji na adres mnowakowski@pzps.pl 

3. Dodatkowi/nowi członkowie sztabu (w przypadku trenerów dotyczy wyłącznie trenerów danego

klubu): 

- do 25.06.2020 klub ma obowiązek wysłać listę do weryfikacji na adres mnowakowski@pzps.pl 

Ostatecznej   weryfikacji   listy   zawodników   i   sztabu   szkoleniowego   dokonuje   sędzia   główny   i 

obowiązuje ona do końca rozgrywek. 

W trakcie całego turnieju będą prowadzone statystyki. Obowiązkiem zespołów jest wypełnienie tabeli 

ze składem dołączonej do niniejszego komunikatu. Informacje te pozwolą stworzyć profile 

zawodników na stronie internetowej mistrzostw. Każdy trener otrzyma opracowane spotkania na 

swój adres mailowy. W przypadku, gdy zespół dysponuje różnymi kompletami  strojów z różnymi 

numerami, należy przesłać dodatkową listę zawodników z przyporządkowanymi odpowiednio 

numerami. Zespół występujący w roli gospodarza występuje w jasnych strojach, zespół gości w 

strojach ciemnych. 

Dodatkowo, każdy zespół jest zobowiązany do przesłania swojego logo, najlepiej w wektorze (format 

SVG, AI), ewentualnie obrazek z przezroczystością o co najmniej 500px x 500px (PNG). 
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Informacje należy wysyłać najpóźniej do dnia    25    czerwca    2020    roku na adres 

piotr.olenderek@volleystation.com. W razie pytań proszę o bezpośredni kontakt pod numerem +48 

501 136 491. 

Wszystkie zakwalifikowane zespoły otrzymują dodatek za udział w turnieju finałowym Mistrzostw 

Polski  Juniorów  w  wysokości  2 000,00  zł.  Dofinansowanie  zostanie  wypłacone  przez  PZPS 
na 

podstawie prawidłowo wystawionej noty księgowej przez każdy uczestniczący zespół. 

Zgodnie z Komunikatem PZPS na sezon 2019/2020 w rozgrywkach Finału Mistrzostw Polski 
Juniorów 

dopuszcza się piłki MOLTEN V5M5000. 

Obowiązkiem gospodarza turnieju finałowego jest powiadomienie PZPS, drużyn przyjezdnych i 

sędziów o miejscu zawodów i zakwaterowania, zapewnienie opieki lekarskiej podczas zawodów, 

pomocniczej obsady sędziowskiej, odpowiedniej oprawy zawodów (koszty organizacyjne ponosi 

gospodarz). Po zakończeniu turnieju należy przesłać na adres PZPS protokoły meczowe i końcową 

tabelę. Drużyny przyjezdne są zobowiązane potwierdzić gospodarzowi zapotrzebowanie na 

zakwaterowanie i wyżywienie. 
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