Warszawa, dnia 14 maja 2021 r.

Komunikat Nr 1/2021
Wydziału Siatkówki Plażowej PZPS
Zasady naliczania punktów rankingowych i zasady kwalifikacji
do Finału Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej w sezonie 2021
W Finale Mistrzostw Polski zostają rozstawione jak dotychczas 4 kadrowe pary męskie
i 2 kadrowe pary żeńskie oraz mistrzynie Polski juniorek i mistrzowie Polski juniorów. 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 3 dni robocze (do godz. 12.00)
poprzedzające turniej w tygodniu, w którym odbędą się Finały MP Seniorów.
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) zawodniczek na na 3 dni robocze (do
godz. 12.00) poprzedzające turniej w tygodniu, w którym odbędą się Finały MP Seniorów.
Rozstawienie na pierwszy turniej rankingowy w sezonie 2021 zostanie ustalone na
podstawie „zamrożonego rankingu 365x2”. Punkty macierzyńskie zostają naliczone po
spełnieniu zapisów paragrafu 2.3.3 handbooka na sezon 2021 i będą podstawą do
rozstawienia tylko na pierwszy turniej w sezonie 2021.
Rozstawienie w kolejnych turniejach rankingowych zostanie ustalone na podstawie
punktów rankingowych 365 x 2 + punkty zdobyte w roku 2021.
W przypadku równej ilości punktów rankingowych par, o wyższej pozycji w
rozstawieniu w kolejnych turniejach decyduje w następującej kolejności:
- większa suma punktów rankingowych zdobytych przez zawodników w „rankingu 365x2”,
- losowanie przeprowadzone przez pracownika Zespołu Siatkówki Plażowej PZPS lub
Członków Wydziału Siatkówki Plażowej PZPS.
W roku 2021 obowiązuje zapis punktu handbooka 2.7, w turnieju finałowym mogą
wystartować tylko zawodnicy, 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).
We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyzję podejmuje Wydział Siatkówki
Plażowej PZPS.
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