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  Rozdział I 
ROZGRYWKI OZPS 

ROZGRYWKI OZPSRRRRRrr 

1  ORGANIZACJA ROZGRYWEK SIATKÓWKI PLAŻOWEJ W 
WOJWEÓDZTWIE OPOLSKIM 

1.1 Za przeprowadzenie rozgrywek w siatkówce plażowej mężczyzn i kobiet we 
wszystkich kategoriach wiekowych odpowiada Opolski Związek Piłki Siatkowej, a 

Wydział Siatkówki Plażowej Opolskiego Związku Piłki Siatkowej opiniuje 
organizatorów poszczególnych turniejów lub cykli.  
1.2  Za przeprowadzenie rozgrywek w poszczególnych miastach odpowiada 

miejscowy organizator turnieju a nadzoruje Wydział Siatkówki Plażowej OZPS Opole  
1.3 Rozgrywki w siatkówce plażowej rozgrywane są oddzielnie dla mężczyzn 

(chłopców) i kobiet (dziewcząt) w następujących kategoriach wiekowych:  
  Do 19 lat (rozgrywki młodzieżowe): 
 a) Młodzicy (Młodziczki) 

b)  Kadeci (Kadetki) 
c)  Juniorzy (Juniorki) 

 Powyżej 19 lat: 
 a)  Seniorzy (Seniorki) 

b) Oldboje 

c) Inne  
1.4 Organizatorem i/lub Promotorem zawodów siatkówki plażowej na terenie 

województwa może być : 
 a)  OZPS 

b) SZS 

1. Inna organizacja lub firma po podpisaniu odpowiedniej umowy z OZPS 
  

Rozdział II 
 

Licencja zawodnika siatkówki plażowej 

 
2 LICENCJA ZAWODNIKA (ZAWODNICZKI) SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 
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2.1  Warunkiem startu w rozgrywkach siatkówki plażowe OZPS jest 
posiadanie przez zawodnika (zawodniczkę) odpowiedniej licencji zawodnika 

(zawodniczki) siatkówki plażowej. 
2.2  Wyróżnia się następujące rodzaje licencji zawodnika (zawodniczki) 

siatkówki plażowej:  
 a) Licencja PZPS 

b) Licencja OZPS 

c) Licencja młodzieżowa  
 

3     ZASADY WYDAWANIA LICENCJI OZPS ZAWODNIKA (ZAWODNICZKI) 
SIATKÓWKI PLAŻOWEJ I REJESTRACJA ZAWODNIKÓW (ZAWODNICZEK)  

W OZPS 

3.1  Licencja OZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej jest  
 wydawana przez Opolski Związek Piłki Siatkowej w biurze OZPS lub przez 

 Delegata Technicznego OZPS na zawodach siatkówki plażowej.  
3.2 Licencja  OZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej może  być 
 wydana: 

3.2.1 Zawodnikowi (zawodniczce) posiadającemu 
(posiadającej) obywatelstwo  polskie,  

3.2.2 Zawodnikowi (zawodniczce) nieposiadającemu 
(nieposiadającej) obywatelstwa polskiego, po przedstawieniu pisemnej 
zgody macierzystej federacji oraz zgody odpowiedniej 

międzynarodowej federacji (CEV lub FIVB). 
3.3 Aby otrzymać licencję OZPS zawodnika (zawodniczki) 

siatkówki plażowej, zawodnik (zawodniczka) musi spełnić następujące 
warunki: 
3.3.1  Wypełnić i złożyć w biurze OZPS lub u Delegata Technicznego 

OZPS na zawodach siatkówki plażowej „Wniosek o wydanie licencji  
OZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej”,  

  3.3.2 Przedstawić ważne badania lekarskie, wydane zgodnie z ustawą 
  z dnia 29 maja 2005 roku o sporcie kwalifikowanym. 

Zawodnicy i zawodniczki startują w zawodach na własną 

odpowiedzialność i w wypadku kontuzji nie mają prawa do 
ewentualnego odszkodowania od organizatora zawodów. 

  3.3.3 Dokonać opłaty za licencję OZPS zawodnika (zawodniczki) 
  siatkówki plażowej. Wysokość opłaty w danym sezonie za licencję 
  OZPS jest określona w komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej  

  OZPS, 
  3.3.4 Dołączyć do „Wniosku o wydanie licencji OZPS zawodnika  

  (zawodniczki) siatkówki plażowej” pisemną zgodę rodziców lub  
  opiekunów prawnych na wydanie licencji. 

 Punkt 3.3.4 dotyczy tylko zawodników (zawodniczek), którzy (które) w  dniu 

złożenia „Wniosku o wydanie licencji OZPS zawodnika  (zawodniczki) 
siatkówki plażowej” nie ukończyli (ukończyły) 18 roku  życia. 

3.4 Zawodnicy (zawodniczki) posiadający licencję OZPS zawodnika (zawodniczki) 
siatkówki plażowej są rejestrowani w OZPS, a następnie uwzględnieni                 
w rankingu OZPS. 

3.5  Ważność licencji: 
3.5.1 Sezonowa - do końca ważności badań lekarskich, ale nie dłużej niż do końca 

 sezonu, 
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3.5.1.1 W przypadku upłynięcia terminu ważności licencji , licencja będzie 
 bezpłatnie przedłużona po przedstawieniu nowych badań lekarskich zgodnie z 

 przepisem  
3.5.2 Jednorazowa - na jeden turniej. 

3.6 Licencja zawodnika siatkówki plażowej OZPS uprawnia do:  
 a) Startu w rozgrywkach OZPS w siatkówce plażowej w 
 kategoriach wiekowych powyżej 19 lat, 

 b) Zdobywania punktów rankingowych zgodnie z miejscem w  Klasyfikacji 
 Końcowej Turnieju, 

  
3.7 Licencja OZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej uprawnia do 
 startu w młodzieżowych rozgrywkach siatkówki plażowej PZPS oraz innych 

 zawodach rangi WZPS organizowanych przez poszczególne wojewódzkie 
 związki piłki siatkowej 
Rozdział III 

 

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW SIATKÓWKI PLAŻOWEJ  

 
5  ZASADY OGÓLNE 

5. 1  Zawody siatkówki plażowej O ZPS rozgrywane są zgodnie z „Official Beach  
Volleyball Rules” wydanymi przez FIVB. Polska wersja Oficjalnych Przepisów 
 Gry w Siatkówkę Plażową jest dostępna na stronie www.pzps.pl. 

5.2 Zawody siatkówki plażowej OZPS mogą być rozgrywane wyłącznie na terenie 
 województwa opolskiego 

5.3 Zasady organizacji, rozgrywania i uczestniczenia w turniejach siatkówki 
 plażowej muszą być zgodne z przepisami prawa obowiązującego na terenie 
 Rzeczpospolitej Polskiej. 

5.4 Zawody siatkówki plażowej OZPS muszą być rozgrywane piłkami Mikasa 
 VLS-200 (67 cm +1/-1 cm). 

5.5 Podczas zawodów OZPS może być używana siatka o długości 8 m i wielkości 
 oczek 4,0 x 4,0 cm (tzw. siatka SWATCH). Na siatce może być umieszczony 
 nadruk reklamowy.  

5.6 W przypadku rozgrywania dwóch lub więcej turniejów OZPS w jednym 
 terminie lub kiedy terminy rozgrywanych turniejów OZPS pokrywają się 

 zawodnik (zawodniczka) może wystartować tylko w jednym z turniejów, 
 których terminy w jakikolwiek sposób pokrywają się.  
5.7 Zawodnicy (zawodniczki) biorący (biorące) udział w rozgrywkach siatkówki 

 plażowej OZPS muszą przedstawić na odprawie technicznej:  
 a) Licencję OZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej lub na 

 turniejach młodzieżowych we wszystkich kategoriach wiekowych do 19 lat 
 licencję WZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej, 
 b) Aktualne badania lekarskie, wydane zgodnie z ustawą  

 z dnia 29 maja 2005 roku o sporcie kwalifikowanym, 
c) Dowód tożsamości, 

 
 

 

6  UBIÓR ZAWODNIKÓW (ZAWODNICZEK) UCZESTNICZĄCYCH W 
ROZGRYWKACH OZPS. 

 

http://www.pzps.pl/
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6.1 Ubiór zawodników (zawodniczek) uczestniczących w rozgrywkach OZPS musi  
być zgodny z odpowiednimi Przepisami Gry w Siatkówkę Plażową, 

dotyczącymi m.in. numeracji, koloru, czystości i stroju treningowego.  
6.2 We wszystkich rozgrywkach mężczyzn (chłopców), których dotyczy niniejszy 

 regulamin, strój sportowy zawodników składa się z:   

 krótkich spodenek, gdzie długość spodenek jest określona przez odległość 

materiału od kolan. Odległość ta musi być większa niż 10 cm,  

 koszulki „na ramiączka” bez rękawów (tank - top), 

 ew. akcesoriów i wyposażenia dodatkowego. 

6.3 We wszystkich rozgrywkach kobiet (dziewcząt), których dotyczy niniejszy 
 regulamin, strój sportowy zawodniczki to:  

 majtki (briefs) i top (krótka koszulka bez rękawków, odsłaniająca brzuch) 
lub 

 jednoczęściowy kostium kąpielowy, 

 ew. akcesoria i wyposażenie dodatkowe. 

6.4 Zawodnicy (zawodniczki) tego samego zespołu muszą występować w strojach 
 tego samego koloru i kroju.  
6.5  We wszystkich rozgrywkach OZPS każdy zespół ma obowiązek posiadania, 

 co najmniej 2 kompletów strojów sportowych. Zespoły nieposiadające strojów 
 sportowych nie będą dopuszczone do zawodów przez sędziego głównego 

 turnieju.  
6.6 Sędzia pierwszy może dopuścić do gry zawodników w spodenkach, których 
 długość nie jest zgodna z regulaminem. W przypadku potwierdzenia tego 

 faktu przez sędziego głównego w protokole z meczu, zespół jest karany 
 odjęciem 10 punktów rankingowych za każdego zawodnika występującego           
 w „za długich spodenkach”. 

 6.7 Zawodnicy (zawodniczki) mogą korzystać z następujących dodatkowych 
 akcesoriów i wyposażenia dodatkowego: 

 czapka, daszek, lub inne nakrycie głowy lub opaska na głowę,  

 okulary przeciwsłoneczne, 

 stabilizatory stawów kolanowych i łokciowych, 

 frotka absorbująca pot na nadgarstek, 

 jeden zegarek. 
6.8 W przypadku, gdy organizator (promotor) zawodów dostarcza koszulki (topy) 
dla zawodników (zawodniczek), zawodnicy (zawodniczki) mają obowiązek 

występowania w koszulkach (topach) dostarczonych przez organizatora.  
 
7 PRAWO ORGANIZATORA TURNIEJU (ZAWODÓW) DO DOSTARCZENIA 

KOSZULEK (TOPÓW) 

 

7.1  Organizator (Promotor) zawodów może dostarczyć koszulki (topy) dla 
zawodników (zawodniczek). Dostarczone stroje muszą spełniać wszystkie 

wymagania zawarte w „Oficjalnych Przepisach Gry w Siatkówkę Plażową” 
oraz w niniejszym regulaminie odnośnie wyglądu koszulek (topów).  

7.2 Zawodnicy (zawodniczki) muszą nosić koszulki (topy) dostarczone przez 

 Organizatora turnieju w następujących sytuacjach:  

 Zawsze, kiedy znajdują się w polu gry (w czasie rozgrzewki, ceremonii 

przed meczem, podczas meczu oraz ceremonii po zakończeniu meczu),  

 Podczas oficjalnych ceremonii: otwarcia turnieju, zamknięcia turnieju oraz 

wręczania medali i nagród, 
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 Podczas wszystkich wywiadów i wypowiedzi rejestrowanych przez kamerę 

(TV lub wideo), udzielanych w trakcie trwania turnieju - bez względu na 
miejsce nagrania. 

7.3 Zawodnikom (zawodniczkom) nie wolno zakładać koszulek (topów) w sposób 

 powodujący zasłonięcie lub brak możliwości identyfikacji reklam na 
 koszulkach (topach) np. założenie koszulki na „lewą” stronę, tył na przód, itp. 

 
8   REKLAMY SPONSORA NA STROJACH SPORTOWYCH 

 

8.1  Każdy znak graficzny lub napis umieszczony na stroju sportowym, za 
wyjątkiem numeru zawodnika, znaków graficznych producenta stroju i znaków 

graficznych OZPS jest traktowany jak nadruk reklamowy (reklama). 
8.2 Nadruk reklamowy na koszulkach (topach) nie może zajmować powierzchni 
 większej niż 600 cm², w tym nie może przekroczyć 300 cm² z przodu koszulki 

 (topu) i 300 cm² z tyłu koszulki (topu). 
8.3 Całkowita powierzchnia nadruków reklamowych na spodenkach (majtkach) 

 zawodników (zawodniczek) nie może być większa niż 300 cm².  
8.4 Dodatkowe nadruki reklamowe mogą być umieszczone na czapeczce lub 

daszku i na opasce na ramię (maksymalna szerokość opaski - 10 cm). 

Dopuszcza się posiadanie opaski na każdej ręce. W każdym z wyżej 
wymienionych przypadków powierzchnia nadruku reklamowego nie może 

przekroczyć 72 cm². 
8.5 Zamiast opaski na rękę dozwolone jest posiadanie tatuażu reklamowego               

o wielkości nieprzekraczającej 72 cm². 

8.6 Zawodnikom (zawodniczkom) nie wolno posiadać w polu gry akcesoriów typu 
ręczniki, butelki z napojami, plecaki, torby itp. z nadrukami reklamowymi. 

Akcesoria te nie mogą zasłaniać paneli reklamowych.  
 

9    NAZWA ZESPOŁU 

 
9.1  Zespół ma prawo do posiadania własnej nazwy. 
9.2  Nazwa zespołu może być nazwą sponsora zespołu. 

9.3  Nazwa zespołu nie może w żaden sposób naruszać powszechnie  
  obowiązujących norm obyczajowych, urażać uczuć religijnych oraz 

  dyskryminować kogokolwiek z powodów rasowych 
9.4 Nazwy zespołu nie można zmieniać w trakcie trwania turnieju 
.9.5 Nazwę zespołu należy zgłosić sędziemu głównemu turnieju - najpóźniej 

w  czasie odprawy technicznej 
 

10  KONTROLA MEDYCZNA I ANTYDOPINGOW 

10.1 OZPS ma prawo do przeprowadzania kontroli medycznej i 
antydopingowej na zawodach siatkówki plażowej OZPS zgodnie z       

 obowiązującymi przepisami PZPS dotyczącymi zasad przeprowadzania takich 
kontroli. 

10. Kontrole medyczne i antydopingowe na zawodach siatkówki plażowej mogą 
być przeprowadzane przez wszystkie uprawnione do tego organizacje i 

instytucje w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11.  
Rozdział V 
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ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE  

 
11  ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE  

 
11.1 Definicja 
Rozgrywkami młodzieżowymi nazywa się wszystkie rozgrywki chłopców i dziewcząt 

we wszystkich kategoriach wiekowych do 19 lat.  
11.2 Podczas zawodów młodzieżowych obowiązują wszystkie przepisy zawarte  

 w Rozdziale III niniejszego regulaminu. 
11.3 Wiek zawodników (zawodniczek) mogących startować w poszczególnych 

kategoriach wiekowych rozgrywek młodzieżowych zostanie ogłoszony 

w komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej. 
11.4  W ramach rozgrywek młodzieżowych OZPS rozgrywane są:  

a)  turnieje półfinałowe i turniej finałowy Mistrzostw WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO Kadetów (Kadetek) w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, 

b)  turnieje półfinałowe i finałów  Mistrzostw WOJEWODZTWA 
OPOLSKIEGO Juniorów (Juniorek), 

c)  inne turnieje, znajdujące się w Kalendarzu Rozgrywek OZPS. 
11.5 Podczas rozgrywek młodzieżowych PZPS nie jest zabroniony „coaching”               

tzn. w czasie meczu trenerowi lub/i opiekunowi zespołu wolno:  

 udzielać rad zawodnikom (zawodniczkom), 

 przebywać w polu gry 

 
12 SYSTEM ROZGRYWEK OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 

 
12.1 System rozgrywek i sposób wyłonienia najlepszych zespołów w kategorii 

kadetów (kadetek) w danym województwie jest ustalany przez odpowiedni 

Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej. 
12.2 Cztery najlepsze zespoły z każdego województwa mogą reprezentować dane 

województwo w turniejach półfinałowych. 
12.3 Cztery turnieje półfinałowe, każdy dla 16 zespołów, rozgrywane są systemem 

podwójnych eliminacji.  

12.4 Rozstawienie zespołów w turniejach półfinałowych zostanie podane                 
w komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej. 

12.5  Turniej półfinałowy trwa 2 dni. 
12.6 Do turnieju finałowego OOM awansują 4 najlepsze zespoły z każdego turnieju 

półfinałowego.  

 
13 SYSTEM ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW (JUNIOREK) 

  
13.1 System rozgrywek i sposób wyłonienia najlepszych zespołów w kategorii 

juniorów (juniorek) w danym województwie jest ustalany przez odpowiedni 

Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej. 
13.2 Cztery najlepsze zespoły z każdego województwa mogą reprezentować dane 

województwo w turnieju półfinałowym. 
13.3 Cztery turnieje półfinałowe, każdy dla 16 zespołów, rozgrywane są systemem 

podwójnych eliminacji.  
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13.4 Rozstawienie zespołów w turniejach półfinałowych zostanie podane                   
 w komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej. 

13.5 Turniej półfinałowy trwa 2 dni. 
13.6 Do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Juniorów (Juniorek) awansują 4 

najlepsze zespoły z każdego turnieju półfinałowego.  
 

14 ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJÓW FINAŁOWYCH OOM I MP

JUNIORÓW (JUNIOREK) 

 

14.1 Termin zgłoszenia do turniejów finałowych OOM i Mistrzostw Polski Juniorów 
(Juniorek) oraz termin i miejsce organizacji tych turniejów zostaną podane              
w komunikacie Wydziału Siatkówki Plażowej. 

14.2 W turniejach finałowych OOM i MP Juniorów (Juniorek) uczestniczy 16 
zespołów.  

14.3 Turniej finałowy rozgrywany jest systemem podwójnych eliminacji dla 16 
zespołów (diagram w załączeniu).  

14.4 Turniej finałowy trwa dwa dni. W pierwszym dniu rozgrywane są mecze 1 - 24, 

zaś w drugim dniu mecze 25 – 30, chyba, że warunki pogodowe lub inne nie 
pozwolą na taki podział.  

14.5 Rozstawienie w turniejach finałowych: 

 Zespoły, które zajmą w turniejach półfinałowych pierwsze miejsca będą 

 rozlosowane na miejsca R1 – R4. 

 Zespoły, które zajmą w turniejach półfinałowych drugie miejsca będą 
rozlosowane na miejsca R5 – R8. 

 Zespoły, które zajmą w turniejach półfinałowych trzecie miejsca będą 
rozlosowane na miejsca R9 – R12. 

 Zespoły, które zajmą w turniejach półfinałowych czwarte miejsca będą 
rozlosowane na miejsca R13 – R16. 

14.6 Losowanie odbywa się na odprawie technicznej w dniu poprzedzającym 
turniej. 

 

 
Rozdział V 

 

ROZGRYWKI MĘŻCZYZN (KOBIET) W KATEGORIACH WIEKOWYCH  
POWYŻEJ 19 LAT  

 
15   ROZGRYWKI SENIORÓW (SENIOREK) 

 

15.1 W ramach rozgrywek siatkówki plażowej OZPS seniorów (seniorek) 
rozgrywane są: 

 
a) Turnieje Grand Prix Opolszczyzny, 

b) Turnieje Mistrzostw Poszczególnych Miast 
c) Turnieje amatorskie na terenie óśrodków Wypoczynkowych 
d) Turnieje okolicznościowe /Dni Miasta itp. 

e) Turnieje mistrzowskie szkolne, akademickie itp 
15.3 W turniejach rozgrywanych w ramach rozgrywek PZPS seniorów (seniorek), 

 mogą startować zawodnicy (zawodniczki), którzy (które):  
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a) ukończyli (ukończyły) 18-sty rok życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
turnieju, 

b) nie ukończyli (nie ukończyły) 18-go roku życia, po przedstawieniu 
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika 

(zawodniczki) na udział w turnieju. 
15.4 W rozgrywkach OZPS seniorów (seniorek) mogą startować zespoły 

reprezentujące inne kraje. 

15.5 Zespoły z innych krajów nie mogą uczestniczyć w turniejach finałowych 
Mistrzostw WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO. 

15.6 Terminy i miejsca turniejów rozgrywanych w ramach rozgrywek OZPS 
publikowane są w kalendarzu rozgrywek siatkówki plażowej OZPS.  

15.7 Za udział w turniejach rozgrywanych w ramach rozgrywek OZPS zawodnikom 

(zawodniczkom) przyznawane są punkty rankingowe.  
15.8 Każdy turniej rozgrywany w ramach rozgrywek OZPS posiada pulę nagród 

którą określa organizator łącznie z WS OZPS. 
 

16  RANKING OZPS I ZASADY OBLICZANIA PUNKTÓW RANKINGOWYCH 

 
16.1 Ranking OZPS jest prowadzony przez Wydział Siatkówki Plażowej  dla:  

 a)  zawodników (zawodniczek), 
 b)  zespołów. 

16.2 Ranking OZPS obowiązuje w czasie jednego sezonu, od pierwszego do 

ostatniego turnieju w sezonie. 
16.3 Punkty rankingowe naliczane są indywidualnie dla poszczególnych 

zawodników (zawodniczek). 
16.4    Punkty rankingowe przyznawane są zawodnikom (zawodniczkom) za udział:  

a) w turniejach odbywających się w ramach rozgrywek OZPS,  

b) w turniejach Grand Prix Opolszczyzny 
16.5 Suma punktów zdobytych we wszystkich turniejach OZPS decyduje o miejscu 

zawodnika (zawodniczki) w rankingu OZPS. 
16.6 Naliczanie punktów rankingowych następuje od turnieju, przed którym 

zawodnikowi (zawodniczce) została wydana licencja OZPS zawodnika 

(zawodniczki) siatkówki plażowej. 
16.7 Zawodnikom (zawodniczkom) posiadającym licencję jednorazową, do 

rankingu zalicza się tylko punkty przyznane w turnieju, na który została 
wydana licencja OZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej.  

16.8 Ilość punktów rankingowych przyznanych zawodnikowi (zawodniczce)                 

w danym turnieju zależy od: 
a)  Regulaminu poszczególnych imprez zatwierdzony przez WS OZPS. 

b)  Miejsca w Klasyfikacji Końcowej Turnieju. 
 
Punkty przyznaje się wg ogólnej zasady : 

 

Miejsce                        
w Klasyfikacji 

Końcowej 

Przyznane punkty rankingowe 

1 
100 

2 90  
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3 80  

4 70  

5 x 2 60  

7 x 2 50  

9 x 4 40  

13 x 4 30  

17 x 8 20  

25 x 16 10  

41 x 32 5  

 
Tabela 2. Punkty rankingowe.  
16.10  Punkty rankingowe zespołu jest to suma punktów rankingowych posiadanych 

przez poszczególnych zawodników tworzących zespół.  
16.11  Ilość posiadanych przez zespół punktów rankingowych decyduje                        

o „rozstawieniu” poszczególnych zespołów w Eliminacjach oraz w Turnieju 

Głównym turnieju odbywającego się w ramach rozgrywek OZPS  
16.12 Rozstawienie zespołów odbywa się zgodnie z zasadą - zespół z większą 

ilością punktów rankingowych ma zawsze niższy numer startowy od zespołu           
z mniejszą i lością punktów rankingowych. W przypadku równe j ilości punktów 
rankingowych o miejscu „rozstawienia” decyduje losowanie. Losowanie 

odbywa się podczas Odprawy Technicznej. 
16.13  Rozstawienie zespołów w pierwszym turnieju w sezonie odbywa się w oparciu 

o losowanie dokonane przed pierwszym turniejem . 
 
 
 

17  SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJÓW GRAND PRIX OPOLSZCZYZNY, 

ORAZ TURNIEJÓW ELIMINACYJNYCH MISTRZOSTW POLSKI 
MLODZIEŻOWYCH. 

17.1   Zawodnicy zgłaszają chęć uczestnictwa do turnieju do godziny 9.30 w dniu 

zawodów lub e-mail , telefonicznie w przeddzień turnieju do biura OZPS lub 
sędziego głównego zawodów. 

17.2 Potwierdzenia udziału zespołu w turnieju może dokonać jedynie zawodnik 
(zawodniczka) danego zespołu.  
17. 3  Odprawa techniczna  dla zawodników (zawodniczek) startujących w 

zawodach rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia turnieju o godzinie 9.45,  
o ile Wydział Siatkówki Plażowej OZPS nie wydał innego komunikatu w tej 

sprawie. Odprawę prowadzi Sędzia Główny.            
17.4.  Turniej przeprowadzony zostanie  systemem : 

  a/ z eliminacjami 

  b/ bez eliminacji  
  w zależności do i lości zgłoszonych zespołów 

17.5  System rozgrywania Eliminacji: 
 W zależności od ilości zespołów zgłoszonych do turnieju, Eliminacje 
 rozgrywane są w następujący sposób: 
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17.5.1 W przypadku startu w Eliminacjach od 0 do 8 zespołów, eliminacji  nie 
 rozgrywa się. Wszystkie zespoły zostają automatycznie zakwalifikowane do 

 Turnieju Głównego.  
17.5.2 W przypadku startu w Eliminacjach od 9 do 16 zespołów, eliminacje 

 rozgrywane są w grupach. W zależności od ilości startujących zespołów do 
 Turnieju Głównego awansuje od 2 do 4 zespołów z grupy.  
17.5.3 W przypadku startu w Eliminacjach 17 i więcej zespołów, eliminacje 

 rozgrywane są systemem pucharowym do wyłonienia 8 zespołów, które 
 awansują do Turnieju Głównego.  

17.6  Rozstawienia zespołów w Eliminacjach dokonuje się zgodnie z przepisami 
16.12 i 16.13  

17.7.1 Wszystkie zespoły posiadające punkty rankingowe są rozstawione.  

17.6.2 W przypadku rozgrywania Eliminacji w grupach, zespoły rozstawia się 
 zgodnie z zasadą „serpentyny” rozpoczynając od grupy A, potem B, C, D, a 

 następnie D, C, B, A itd. 
 17.7.3 O miejscach startowych zespołów nieposiadających punktów 
 rankingowych decyduje losowanie. 

17.7.4 Zespoły z „ujemnymi” punktami rankingowymi są rozstawiane zgodnie z 
 przepisem 16.12.  

17.8  Mecze w grupach rozgrywane są w kolejności zgodnej z Tabelą Bergera (w 
 załączeniu).  
17.9 O kolejności zespołu w grupie decydują: 

a/      Ilość punktów za wygrane mecze obliczona zgodnie z zasadą:  
- za zwycięstwo 2 pkt., 

- za porażkę 1 pkt, 
- za nie przystąpienie do meczu lub walkower 0 pkt.    

b)  Lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych,  

c)  Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do straconych,  
d)  Wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami. 
17.10 Turniej Główny jest rozgrywany systemem podwójnych eliminacji dla 16 

zespołów (diagram w załączeniu). 

17.11 Zespoły zajmujące najwyższe miejsca w rankingu OZPS, które zgłosiły się do 
 Turnieju zgodnie z przepisem 17.1 „rozstawione” są w turnieju Głównym          

 z numerami R1 - R8, za wyjątkiem numeru R5. 
17.12  Wydział Siatkówki Plażowej OZPS ma prawo do przyznania w Turnieju 
 Głównym jednej „dzikiej karty” z numerem R5. W przypadku nieprzyznania 

 „dzikiej karty”, wolne miejsce zajmowane jest przez kolejny zespół z 
 rankingu.  Dzika Karta może być przyznana danemu zawodnikowi/zespołowi 

 tylko jeden raz w sezonie. 
17.13 Zespoły „rozstawione” w Turnieju Głównym informowane są o rozstawieniu 
 przez Sędziego Głównego. 

17.14  Zespoły, które awansują do Turnieju Głównego z Eliminacji otrzymują                
 w Turnieju Głównym miejsca R9 - R16 zgodnie z diagramem dla 16 zespołów 

17.15 W przypadku, kiedy nie ma możliwości rozegrania Turnieju Głównego  
 systemem podwójnych eliminacji, Turniej Główny rozgrywany jest systemem 
 pucharowym. 

17.16  Wycofanie się zespołu z turnieju odbywającego się w ramach rozgrywek 
 OZPS 
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17.16.1 W przypadku nie potwierdzenia udziału w turniej zespołu zgłoszonego 
 wcześniej do biura OZPS zespół ponosi następujące konsekwencje: 

  a)  po raz pierwszy w sezonie – bez konsekwencji, 
 b)  po raz drugi w sezonie - odjęcie obydwu zawodnikom 

 (zawodniczkom)punktów rankingowych w wysokości 50% punktów 
 przysługujących za pierwsze miejsce w danym  turnieju, 
 c)  po raz trzeci i kolejny w sezonie - odjęcie obydwu zawodnikom 

 (zawodniczkom) punktów rankingowych w wysokości 100% punktów 
 przysługujących za pierwsze miejsce w danym turnieju oraz zakaz startu 

 obydwu zawodników (zawodniczek) w jakimkolwiek zespole w następnym 
 turnieju rozgrywanym w ramach rozgrywek OZPS. 
17.16.2 W przypadku nie przystąpienia do zawodów zespół ponosi następujące 

 konsekwencje: 
  a) W Eliminacjach - odjęcie obydwu zawodnikom punktów 

 rankingowych w wysokości 50% punktów przysługujących za pierwsze 
 miejsce w danym turnieju, 
  b)  W Turnieju Głównym - odjęcie obydwu zawodnikom punktów 

 rankingowych w wysokości 100% punktów przysługujących za pierwsze 
 miejsce w danym turnieju oraz zakaz startu obydwu zawodników  

w jakimkolwiek zespole w następnym turnieju rozgrywanym w ramach   
rozgrywek  OZPS. 

17.16.3 Wszystkie przypadki nie potwierdzenia udziału w turnieju lub 

 nieprzystąpienia do zawodów spowodowane działaniem „siły wyższej” będą 
 rozpatrywane przez Wydział Siatkówki Plażowej OZPS. Aby Wydział 

 Siatkówki Plażowej rozpatrywał taki przypadek zespół musi przesłać do biura 
 OZPS stosowne dokumenty lub oświadczenie „dobrej woli” w ciągu 24 godzin 
 od zakończenia turnieju.   

17.16.4 Przypadki spowodowane działaniem „siły wyższej” to: 
   a) Kontuzja, 

b) Choroba, 
c) Wypadek w drodze na zawody, 
d) Śmierć lub żałoba, 

e)  Konieczność wypełnienia obowiązków wobec osób 
trzecich lub zawodowych związanych z pracą                    

o charakterze służby publicznej. 
17.17 W przypadku kontuzji w „ostatnim momencie” przed zawodami jednego 
 (jednej) z zawodników (zawodniczek) w zespole, drugi (druga) zawodnik 

 (zawodniczka) raz w sezonie może wystąpić w Eliminacjach z innym (inną), 
 niezgłoszonym (niezgłoszoną) do turnieju zawodnikiem (zawodniczką) pod 

 warunkiem potwierdzenia udziału zespołu w turnieju przed losowaniem.  
 

18  SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJU FINAŁOWEGO GRAND PRIX 

OPOLSZCZYZNY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN 

 

18.1  Prawo startu w Turnieju Finałowym mają zawodnicy, którzy uzyskają 
największą liczbę punktów w rankingu OZPS. 

18.2  W turnieju  finałowym automatycznie mają prawo uczestniczyć pary zajmujące 

1 miejsce w turniejach eliminacyjnych GRAND PRIX OPOLSZCZYZNY. 
18.3  W Turnieju Finałowym uczestniczy 8 zespołów kobiet i 12 zespołów męskich. 

18.4 W Turnieju Finałowym nie są rozgrywane Eliminacje.  
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18.5 Turniej Finałowy rozgrywany jest systemem brazylijskim na 8 lub 12 
zespołów. 

18.6  Zespoły zajmujące najwyższe miejsca w rankingu OZPS, które potwierdziły  
 swój udział w Turnieju Finałowym zostaną rozstawione w Turnieju Głównym    

 z numerami R1 - R12, z wyjątkiem numerów R5. 
18.7  Wydział Siatkówki Plażowej ma prawo do przyznania jednej „dzikiej karty”      
 z numerem R 5 W przypadku nieprzyznania „dzikiej karty”, wolne miejsca  

 zajmuje kolejny zespół  z rankingu.   
18.8   W uzasadnionych przypadkach ilość przyznanych „dzikich kart” może ulec 

 zmianie. 
18.9  Pula nagród  w Turnieju Finałowym zostanie ogłoszona  w  komunikacie 
 Wydziału Siatkówki Plażowej OZPS przed zawodami finałowymi. 

18.10  Pula nagród w Turnieju Finałowym jest dzielona między 4 najlepsze zespoły.  
18.11 Potwierdzenie udziału w turnieju finałowym  dla zespołów startujących w 

 Turnieju Finałowym Grand Prix Opolszczyzny odbywa się do dnia 
 poprzedzającego rozpoczęcie turnieju u Dyrektora całego cyklu GPO. 
18.12 Potwierdzenia udziału zespołu w turnieju może dokonać jedynie zawodnik 

 danego zespołu. 
18.13 Zespoły, które nie potwierdziły swojego udziału w Turnieju Finałowym nie 

 mają prawa startu i prawa do nagrody. 
 
 
Rozdział VI 
ORGANIZACJA TURNIEJÓW SIATKÓWKI PLAŻOWEJ  

19 ORGANIZACJA TURNIEJÓW SATKÓWKI LAŻOWEJ PRZEPISY 
PORZĄDKOWE PRZERWANIE TURNIEJU 

 

19.1  W szczególnych przypadkach system rozgrywania turnieju może być  
zmieniony i ustalony przez Sędziego Głównego .  

19.2  W przypadku konieczności przerwania turnieju postępuje się następująco:  
 a)  Sporządza się Klasyfikację Końcową Turnieju na podstawie wyników 
  meczów zakończonych do momentu przerwania turnieju,  

 b)  Zespołom, których miejsc w Klasyfikacji Końcowej Turnieju nie da się 
  ustalić, przyznaje się równą ilość punktów rankingowych będącą   

  średnią arytmetyczną punktów rankingowych przewidzianych dla  
  tych miejsc, 
 c) Zawodnikom (zawodniczkom) nagrody przydziela się wg klasyfikacji. 

 
20 PRZEPISY DYSCYPLINARNE DOTYCZĄCE ZAWODNIKÓW, SĘDZIÓW, 

ORAZ DZIAŁACZY SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

 
 20.1 Niezarejestrowane turnieje   

 Każdy turniej niezarejestrowany w Opolskim Związku Piłki Siatkowej 
 traktowany jest jako turniej „DZIKI”. Zawodnicy posiadający licencję OZPS 

 zawodnika siatkówki plażowej oraz sędziowie OZPS nie mają prawa 
 uczestniczenia w takich turniejach. 

20.2  Kary finansowe Sędzia Główny OZPS jest uprawniony do nakładania kar 

finansowych lub niedopuszczenia do zawodów  zawodników (zawodniczki) 
 biorących (biorące) udział w zawodach w następujących przypadkach:  
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Rodzaj wykroczenia Wysokość kary (w złotych) 

Nieregulaminowe spodenki („za długie” 

lub/i „workowate” spodenki) w turnieju 
głównym.  
Dotyczy rozgrywek mężczyzn 

Pierwszy raz -upomnienie 

drugi raz – wykluczenie z turnieju 

Wykopanie piłki poza pole gry. 100 zł 

Niepodpisanie protokołu po meczu przez 
kapitana. 100 zł 

Zniszczenie sprzętu lub/i wyposażenia 
boiska 

100 zł + pokrycie zniszczeń 

Nie przystąpienie do gry w Turnieju 

Głównym. 
Wykluczenie z zawodów 

Odrzucenie protestu z powodu Braku 

Podstaw do Rozpatrzenia Protestu. 
100 zł 

Niesportowe zachowanie wobec zespołu 
przeciwnego, organizatorów, 

publiczności, sędziów oraz innych osób 
zaangażowanych w organizację turnieju.  

Pozbawienie nagrody 

Niewłaściwe zachowanie podczas 
turnieju mające negatywny wpływ na 

wizerunek siatkówki plażowej.  

Pozbawienie nagrody 

 

20.2.2  W przypadku powtórzenia się podczas danego turnieju wykroczenia ujętego 
 w tabeli, w każdym kolejnym przypadku nakładana kara wzrasta o 100 % w 

 stosunku do poprzednio nałożonej kary. 
20.2.3  Kary finansowe są niezależne (lub/i dodatkowo) od kar wynikających           z 
 innych punktów regulaminu lub/i Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową.  

20. 3 Kary nakładane na zawodników, sędziów oraz działaczy:  
    a) Wszystkie sprawy sporne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu       

 lub nieujęte w Regulaminie Rozgrywek Siatkówki Plażowej OZPS, 
 rozstrzyga  Wydział Siatkówki Plażowej. 

 b)  W przypadku konieczności ukarania: zawodnika, sędziego lub  

  działacza, itp. za uchybienia regulaminowe na zawodach Siatkówki 
  Plażowej – Wydział Siatkówki Plażowej wnioskuje do  WGiD o  

  nałożenie stosownych kar na te osoby. 
 c)  Instancją odwoławczą od nałożonych kar – jest Zarząd OZPS. 
20.4   Kary wobec zawodników ukaranych podczas meczu dyskwalifikacją:  

20.4.1  W przypadku dyskwalifikacji zawodnika (zawodniczki) w czasie meczu, 
 decyzję o dalszej grze zawodnika (zawodniczki) w turnieju podejmuje sędzia 

 główny turnieju. 
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20.4.2  W przypadku ukarania zawodnika (zawodniczki) dwukrotnie w sezonie    
 dyskwalifikacją, zawodnik (zawodniczka) zostanie automatycznie pozbawiony 

 (pozbawiona) licencji OZPS zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej w 
 danym sezonie, a dalsze decyzje odnośnie jego (jej) gry w turniejach 

 siatkówki plażowej w sezonach następnych rozpatruje Wydział Siatkówki 
 Plażowej i kieruje odpowiedni wniosek do Zarządu OZPS  
20. 4.3 W przypadku naruszenia zasad zawartych w statucie OZPS, regulaminach  

     i innych postanowieniach OZPS, stosuje się sankcje zgodne z przepisami 
 dyscyplinarnymi OZPS. Na wniosek Wydziału Siatkówki Plażowej sankcje 

 nakłada Zarząd OZPS. 
20.4.4 Czasowa lub całkowita utrata licencji zawodnika następuje za:  

 Grę w turniejach i zawodach, nie zarejestrowanych w OZPS  - 

pozbawienie licencji do końca sezonu i utrata prawa do otrzymania licencji  
na następny sezon. 

 
21 ZASADY SKŁADANIA PROTESTÓW, ODWOŁAŃ I ZAŻALEŃ 

 
21.1 W trakcie meczu zawodnikowi (zawodniczce) przysługuje prawo do protestu 

zgodnie z Przepisami Gry oraz Procedurą Rozpatrzenia Protestu.  

21.2 Zawodnicy, sędziowie i działacze mają prawo w sprawach regulaminowych  
 składać: wnioski, odwołania i protesty - do Wydziału Siatkówki Plażowej po 

 wpłaceniu (gdy, jest taka potrzeba) kaucji w wysokości 200 zł na konto OZPS 
21.3  W przypadku nie zgadzania się z decyzją Wydziału Siatkówki Plażowej 
 zawodnikowi, sędziemu i działaczowi przysługuje prawo złożenia pisemnego 

 odwołania, zgodnie z obowiązującymi przepisami OZPS.  
21.4 Zasady rozpatrywania skarg zawodników przez OZPS określają odrębne 

 regulaminy i przepisy OZPS. 
 
 

Opracowano na podstawie regulaminów PZPS i OZPS, 
 
 

Zatwierdzono na Zarządzie OZPS w marcu 2016 r, 


