Komunikat nr 4/2017 Pionu Siatkówki Plażowej
Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej
dotyczący turnieju półfinałowego
Mistrzostw Polski młodzików w siatkówce plażowej

I Organizatorzy




Polski Związek Piłki Siatkowej
Łódzki Związek Piłki Siatkowej
Gmina Sulejów
Osoba kontaktowa z ramienia organizatora: Bartosz Borkowski – numer telefonu:
665-733-137, e-mail: bartoszborkowski.sulejow@gmail.com.

II Terminarz i harmonogram turnieju
10.07.2017 r. - poniedziałek:
przyjazd i zakwaterowanie uczestników
11.07.2017 r. - wtorek:
09:00 – weryfikacja uczestników i odprawa techniczna
09:45 – otwarcie turnieju
10:00 – mecze turniejowe od meczu nr 1 do meczu nr 24
12.07.2017 r. - środa:
10:00 – mecze ćwierćfinałowe (nr 25 i 26)
11:00 – mecze półfinałowe (nr 27 i 28)
12:00 – mecze o I i III miejsce (nr 29 i 30)
13:00 – uroczyste zakończenie turnieju

III Miejsce rozgrywania turnieju
Turniej rozgrywany będzie na boiskach do siatkówki plażowej przy SP nr 1 w Sulejowie,
ul. Konecka 45.

IV Zakwaterowanie
Organizator oferuje na potrzeby uczestników miejsca noclegowe wraz z wyżywieniem
w Ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym Anpol (domki letniskowe plus pokoje w
pawilonie całorocznym).
Cena za osobodzień z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja) wynosi 70 zł, w
pierwszym dniu zawodów obiad zostanie dostarczony w miejsce rozgrywania spotkań
(świetlica szkolna, przy boiskach). Pokoje dostępne będą od poniedziałku, 10 lipca, od godz.
15:00.
Zespoły rezerwują zakwaterowanie we własnym zakresie. Zespoły proszone są
o potwierdzenie rezerwacji do 5 lipca.

Dane kontaktowe:
Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy Anpol
Polanka 1
Sulejów
tel.: 44-61-62-214
www: http://www.anpol-pt.com.pl/

V Uczestnicy zawodów
1. W turnieju biorą udział zawodnicy z rocznika 2002 i młodsi, reprezentujący kluby
z województw: łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, w liczbie
4 zespołów z każdego województwa, zgodnie z wynikami mistrzostw poszczególnych
województw w kategorii młodzika potwierdzonych przez poszczególne WZPS.
2. Wszyscy uczestnicy muszą przedstawić na odprawie technicznej:
◦ aktualne badania lekarskie,
◦ dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
◦ ważną licencję siatkówki plażowej WZPS (licencja PZPS nie uprawnia do udziału
w zawodach młodzieżowych).
3. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktywne konto w Systemie rejestracji zawodników
siatkówki plażowej beach.pzps.pl i muszą potwierdzić udział w turnieju w systemie.
4. Udział trenerów i wszelkie sprawy związane z coachingiem podczas turnieju reguluje
osobny dokument wydany przez Wydział Siatkówki Plażowej PZPS, dostępny pod adresem:
http://siatka-lodzkie.pl/upload/download/coaching_zawody_mlodziezowe_2017.pdf

VI Sprawy dodatkowe
1. Uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia treningu w dniu przyjazdu, w miejscu
rozgrywania zawodów. W przypadku gdyby któryś z zespołów chciał skorzystać z boisk
prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem (p. Bartosz Borkowski, tel. 665-733-137).
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju.

Ze sportowym pozdrowieniem
Bogdan Lipowski
Przewodniczący Pionu Siatkówki Plażowej
Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej

