
 

 

Zgłoszenia 
 
1. Zgłoszenia na turnieje z cyklu Plaża Open 2013 można dokonywać poprzez system 

www.beach.pzps.pl oraz www.beach.szps.pl/system. 
 
2. Zgłoszenia na turnieje rozgrywana w ramach Mistrzostw Polski (14-16 czerwca - Kęty, 

19-21 lipca - Łódź, 1-4 sierpnia - Piła) prowadzone są wyłącznie w systemie 
www.beach.pzps.pl. 

 
3. Zawodnicy/Zawodniczki, którzy chcą zagrać w Mistrzostwach Polski muszą posiadać 

aktualną licencję Polskiego Związki Piłki Siatkowej lub Wojewódzkiego Związku Piłki 
Siatkowej, wykupioną u Komisarza Zawodów. 

 
4. Na turnieje towarzyskie z cyklu Plaża Open licencja nie jest obowiązkowa. W takich 

turniejach mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby. Udział niepełnoletnich musi 
być poprzedzony zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 

 
5. Wysokość opłaty za licencję w 2013 roku wynosi: 

 mężczyźni: 80 zł (sezonowa), 30 zł (jednorazowa) 

 kobiety: 60 zł (sezonowa), 30 zł (jednorazowa) 
 

6. Aby uzyskać licencję zawodnik musi być zarejestrowany w systemie 
www.beach.pzps.pl, przedstawić na odprawie technicznej ważne badania lekarskie 
oraz dokonać opłaty za licencję. 

 
7. Osoby niepełnoletnie do "Wniosku o wydanie licencji PZPS zawodnika siatkówki 

plażowej" muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na 
wydanie licencji. 

 
8. Zawodnicy zgłoszeni do turniejów rozgrywanych w ramach Mistrzostw Polski będą 

rozstawieni na podstawie punktów rankingowych przez Polski Związek Piłki 
Siatkowej.  
 

9. Zawodnicy zgłoszeni do turniejów rozgrywanych w województwie śląskim (Cieszyn, 
Chorzów, Bielsko-Biała) będą rozstawieni na podstawie rankingu Śląskiego Związku 
Piłki Siatkowej. 

 
10. Po zgłoszeniu na turniej w systemie www.beach.pzps.pl lub 

www.beach.szps.pl/system/ zawodnicy są zobowiązani do dokonaniu opłaty 
wpisowego. 

 
11. Wpisowe na turnieje z cyklu Plaża Open 2013 wynosi 60 zł od pary. Opłatę należy 

dokonać na konto: 48 8113 0007 2001 0034 7004 0001 najpóźniej do dwóch dni 



 

 

poprzedzających początek turnieju. W tytule przelewu należy podać: nazwiska 
zawodników oraz miasto, w którym odbędzie się turniej. W przypadku wpłaty w 
okienkach pocztowych lub kasach należy przesłać zeskanowany dowodu wpłaty na e-
mail: zgloszenia@bdbimpresariat.pl. 
 

12. Dane do wpłaty za udział w turnieju: 
STOWARZYSZENIE ANIMACJI KULTURY I SPORTU "ANIMA PRO ACTIV" 
ul. Górna 9A 
43-400 Cieszyn 
Nr rach. bank.: 48 8113 0007 2001 0034 7004 0001 
Bank Spółdzielczy w Cieszynie 

 
13. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują koszulkę, wodę mineralną na każdy 

mecz, identyfikator+smycz. W przypadku turniejów w ramach Mistrzostw Polski 
finaliści i pary grające o trzecie miejsce otrzymają dodatkowo drugi komplet koszulek. 

 
14. Data końca zapisów na turniej: trzy dni przed startem turnieju, godz. 17:00. 
 
15. Zespół może wycofać się z turnieju do godziny 14:00 dnia poprzedzającego 

rozpoczęcie turnieju bez żadnych konsekwencji. Wycofanie musi nastąpić w takiej 
samej formie, jak zgłoszenie do turnieju tj. musi zostać dokonany w programie do 
rejestracji. W przypadku nie potwierdzenia udziału w turnieju podczas Preliminar 
Inquiry (tzw. nie pojawienia się, ang. "no show") 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 PZPS. 

 
d) W przypadku nie przystąpienia do zawodów zespół ponosi następujące 

konsekwencje. 
 

e) 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 PZPS. 

 



 

 

16. Zgłoszenia na poszczególne turnieje: 
 

a) 13-16 czerwca - Kęty: 

 kobiety: http://beach.pzps.pl/pl/tournament/65 (koniec zapisów: 10 
czerwca, godz. 17:00) 

 mężczyźni: http://beach.pzps.pl/pl/tournament/64 (koniec zapisów: 11 
czerwca, godz. 17:00) 

 
b) 28-30 czerwca - Cieszyn (koniec zapisów: 25 czerwca, godz. 17:00): 

 kobiety: http://beach.szps.pl/system/pl/tournament/19 

 mężczyźni: http://beach.szps.pl/system/pl/tournament/43 
 

c) 5-7 lipca - Chorzów (koniec zapisów: 2 lipca, godz. 17:00): 

 kobiety: http://beach.szps.pl/system/pl/tournament/23 

 mężczyźni: http://beach.szps.pl/system/pl/tournament/44 
 

d) 12-14 lipca - Bielsko-Biała (koniec zapisów: 9 lipca, godz. 17:00): 

 kobiety: http://beach.szps.pl/system/pl/tournament/24 

 mężczyźni: http://beach.szps.pl/system/pl/tournament/46 
 

e) 19-21 lipca - Łódź (koniec zapisów: 16 lipca, godz. 17:00): 

 kobiety: http://beach.pzps.pl/pl/tournament/73 

 mężczyźni: http://beach.pzps.pl/pl/tournament/72 
 

f) 26-28 lipca - Andrychów (koniec zapisów: 23 lipca, godz. 17:00): 

 kobiety: http://beach.pzps.pl/pl/tournament/75 

 mężczyźni: http://beach.pzps.pl/pl/tournament/74 
 

g) 1-4 sierpnia - Piła: 

 kobiety: http://beach.pzps.pl/pl/tournament/77 (koniec zapisów: 29 lipca, 
godz. 17:00) 

 mężczyźni: http://beach.pzps.pl/pl/tournament/76 (koniec zapisów: 30  
lipca, godz. 17:00) 

 

 


