WOJEWÓDZKIE ROZGRYWKI MINI SIATKÓWKI
O PUCHAR KINDER JOY OF MOVING 2020

REGULAMI N
1. Organizatorem jest PWZPS w Gdańsku. Rozgrywki podzielone są dla wszystkich
kategorii wiekowych i będą przeprowadzone w formie turniejowej w następujących
etapach:
- I etap (1 runda) - Otwarte Mistrzostwa Trójmiasta,
- II etap (2 i 3 runda) - eliminacyjne turnieje wojewódzkie,
- III etap (4 runda) - finał wojewódzki.
2. Uczestnicy
1. W turnieju mogą wziąć udział dzieci, które reprezentują następujące podmioty:
a) kluby,
b) akademie siatkarskie,
c) szkoły,
d) uczniowskie kluby sportowe,
e) inne – stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty niezrzeszone.
2. Zawody rozgrywane będą w trzech kategoriach wiekowych:
- czwórki (rocznik 2007)
- trójki (rocznik 2008)
- dwójki (rocznik 2009)

Zawodnik może być zgłoszony tylko w jednej kategorii wiekowej.
W przypadku odpadnięcia drużyny z rozgrywek, zawodnik może uzupełnić
drużynę tego samego klubu .
3. Termin zgłoszeń:
Klub/szkoła przesyła zgłoszenia najpóźniej na cztery dni przed rozpoczęciem każdej rundy.
Wszystkie zgłoszenia należy przesyłać tylko na adres e-mail organizatora danej rundy.
W zgłoszeniu należy zawrzeć nazwę klubu, kategorię rozgrywkową i ilość drużyn. Do każdej
rundy można zgłosić dowolną liczbę drużyn. (Zgłoszenie można pobrać ze strony PWZPS).
4. Warunki przystąpienia do rozgrywek:
a) przed pierwszym turniejem zarejestrować wszystkich zawodników w Ogólnopolskim
Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS, w celu wygenerowania Formularza F-02.
b) zespoły niestowarzyszone (szkoły) zgłaszają się do zawodów z listą imienną oraz
nazwiskiem opiekuna podpisaną przez dyrektora szkoły.
c) do każdej rundy obowiązuje wpisowe 10 złotych od każdego zawodnika/zawodniczki –
płatne gotówką w dniu zawodów (organizator rundy również dokonuje opłaty).

W przypadku niedokonania opłaty, drużyna nie będzie mogła wziąć udziału w kolejnym
etapie. Opłata nie dotyczy wojewódzkich turniejów finałowych.
d) Podpisany Załącznik Nr 2 – dotyczy trenerów i opiekunów. Trener każdego Klubu zgody
przechowuje w siedzibie swojego Klubu w zamkniętej szafce (Załącznik do pobrania
na stronie PWZPS).
e) Podpisany Załącznik Nr 3 – dotyczy każdego zawodnika. Trener każdego Klubu zgody
przechowuje w siedzibie swojego Klubu w zamkniętej szafce (Załącznik do pobrania
na stronie PWZPS).
5. Dokumenty uprawniające do gry:
a) ważne badania lekarskie wpisane w formularzu F-02 ( zespoły niezrzeszone przedstawiają
badania lekarskie w formie papierowej organizatorowi turnieju),
b) lista zawodników wpisana na formularzu F-02 dla każdej kategorii wiekowej (lub
podpisana lista imienna dla zespołów niezrzeszonych).
Na jednym formularzu F-02 (liście) MOGĄ być zgłoszeni zawodnicy wszystkich kategorii,
c) legitymacja szkolna lub dokument tożsamości ze zdjęciem (obowiązek posiadania
na zawodach, możliwość weryfikacji, przez organizatora pod rygorem niedopuszczenia
do zawodów).
6. Warunki uczestnictwa:
a) Skład zespołów w danej kategorii (formularz F-02 lub podpisana lista imienna) powinien
być dostarczony organizatorom poszczególnych etapów.
b) Trenerem drużyn - wpisanym w Formularzu F-02, winna być osoba (trener, instruktor)
posiadająca licencję trenerską/instruktorską PWZPS. W zespołach niezrzeszonych osoba,
która umieszczona jest na podpisanej przez dyrektora liście imiennej.
c) Skład zespołu może być uzupełniony w przypadkach losowych przez zawodnika, który
w danym sezonie nie uczestniczył jeszcze w rozgrywkach mini siatkówki w innym zespole.
d) Drużyna może przystąpić do zawodów z opiekunem, który nie ma prawa pełnić funkcji
trenera na boisku. Obecność opiekuna tylko poza polem gry (widownia).
e) Podczas zawodów pełną odpowiedzialność za dzieci danego zespołu ponosi osoba
delegowana na turniej przez podmiot zgłaszający zespół.
f) Drużynę mogą stanowić zawodnicy TYLKO JEDNEGO klubu.
7. Przepisy:
a) system rozgrywek
- system rozgrywek będzie ustalony przez organizatora po wpłynięciu zgłoszeń.
- drużyny podzielone na grupy, w których obowiązuje system gry „każdy z każdym”.
Preferowany jest system gry, gdzie mecz rozgrywany jest w formie dwóch setów do 15
punktów przy zachowaniu różnicy 2 punktów. W przypadku remisu rozgrywany jest 3 set
do 11 przy zachowaniu różnicy 2 punktów. W każdym secie można wziąć czas.
- w przypadku bardzo dużej ilości drużyn, możliwość organizowania meczu do wygrania
jednego seta, w którym należy grać do minimum 15 punktów.
- po dwie lub trzy najlepsze drużyny z każdej grupy powinny awansować do II rundy,
gdzie preferowany jest system gry „każdy z każdym” (dotyczy kategorii dwójek).
- w kolejnych rundach należy grać system pucharowym oraz o miejsca 1-8 (dotyczy
kategorii dwójek).
- w kategorii trójek i czwórek należy rozgrywać mecze o miejsca 1-4 system „każdy z
każdym” z zaliczeniem meczu grupowego,
b) w turniejach obowiązują przepisy mini siatkówki 2020,
c) po Otwartych Mistrzostwach Trójmiasta najlepsze drużyny zostaną rozstawione do II
rundy eliminacyjnej. Po każdej rundzie będzie robiony aktualny ranking. Przy rozstawianiu
drużyn należy rozstawiać według reguły 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 (przy 4 grupach).

Przy mniejszej lub większej ilości grup należy zastosować system rozstawiania zespołów,
tj.: 1-6, 2-5… (przy 3 grupach), 1-10, 2-9… (przy 5 grupach).
8. Zasady uzupełniające do Przepisów gry w mini siatkówkę:
a) zwycięstwo - 2 pkt, porażka - 1 pkt, walkower - 0 pkt,
b) PWZPS w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wyrażenia zgody do możliwości zmiany
terminu lub miejsca rozegrania turnieju danej grupy (tylko termin wcześniejszy i za zgodą
wszystkich zainteresowanych drużyn),
c) punktacja - ilość punktów uzależniona jest od startujących drużyn. Poczynając od końca,
1,2,3…itd. Trzecie miejsce plus 1 punkt, drugie miejsce plus 3 punkty, pierwsze miejsce plus
5 punktów,
d) do finału wojewódzkiego awans uzyska: 12 drużyn w kategorii „2” chłopców,
16 drużyn w kategorii „2” - dziewcząt, 10 drużyn w kategorii „3” – chłopców,
12 drużyn w kategorii „3” -dziewcząt, 5 drużyn w kategorii „4” - chłopców, 8 drużyn
w kategorii „4” - dziewcząt w kategorii czwórek. W przypadku równej ilości punktów o
wyższym miejscu decyduje wyższe miejsca w rundach eliminacyjnych,
e) w rozgrywkach uczestniczą dziewczęta i chłopcy:

- Czwórki – 4 zawodników grających + maksymalnie 2 rezerwowych
- Trójki – 3 zawodników grających + maksymalnie 2 rezerwowych
- Dwójki – 2 zawodników grających + 1 rezerwowy.
9. Nagrody
Medale dla trzech najlepszych drużyn w Otwartych Mistrzostwach Trójmiasta oraz w finale
wojewódzkim. Dyplomy, gadżety dla wszystkich uczestników we wszystkich turniejach
oraz nagrody rzeczowe baton Kinder Bueno, 0,5 l wody niegazowanej. W finale dodatkowo
nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych drużyn.
10. Sędziowie
1. Na poszczególnych etapach eliminacji sędziować mecze mogą:
a) sędziowie z uprawnieniami,
b) instruktorzy piłki siatkowej,
c) nauczyciele wychowania fizycznego
d) zawodnicy z doświadczeniem gry w mini siatkówkę.
2.Wszelkich sędziów na etapach eliminacyjnych zapewnia Organizator.
3. Na Finały wojewódzkie będą wyznaczone obsady sędziowskie PWZPS.
11. Obowiązki organizatora:
a) organizator przygotowuje obiekt sportowy zgodnie z Przepisami gry w mini siatkówkę,
b) organizator zabezpiecza nagłośnienie obiektu sportowego,opiekę medyczną, szatnię
dla drużyn oraz dla sędziów,
c) organizator zabezpiecza piłki zgodne z przepisami gry w mini siatkówkę w ilości
niezbędnej do rozegrania turnieju – Molten. Piłki do rozgrzewki mają posiadać zespoły
we własnym zakresie,
d) organizator określa miejsce, gdzie mogą przebywać osoby postronne w trakcie
przeprowadzania turnieju, tak aby nie przeszkadzały w rozgrywaniu meczów,
e) organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
f) sprawozdania z zawodów – załączniki Nr 1, 2 i 3 należy wypełnić elektronicznie i przesłać
na adres pwzps.gdansk@interia.pl- maksymalnie do dwóch dni po turnieju. Ponadto
należy przesłać pięć zdjęć z widocznym logo turnieju.
g) przesłanie klasyfikacji podając miejsca wszystkich startujących drużyn w każdej kategorii:
- Katarzyny Przeperskiej - kategoria dziewcząt
- Paweła Deguć - kategoria chłopców

12. Sprawy organizacyjne:
a) za sprzęt i rzeczy podopiecznych w trakcie turnieju odpowiada opiekun i ma obowiązek
przebywania z młodzieżą przez cały czas trwania zawodów,
b) każdy wypadek należy zgłosić niezwłocznie do organizatora.
c) uczestnicy odpowiedzialni są za ład i porządek w szatni i poza nią. Wszelkie uszkodzenia
sprzętu należy zgłosić organizatorowi
d) przy boisku z zespołem może przebywać tylko jeden licencjonowany trener PWZPS lub
opiekun wskazany przez klub przed rozpoczęciem meczu,
e) bezpośrednio przy boisku, na którym rozgrywany jest mecz nie mogą przebywać osoby
postronne (kibice, rodzice, zawodnicy innych drużyn).
f) Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie turnieju, a nie określone w Przepisach
i Regulaminie rozstrzyga na miejscu organizator turnieju.
13. Osobami odpowiedzialnymi za rozgrywki są:
w kategorii dziewcząt:
- Katarzyna Przeperska - UKS Wilki Chwaszczyno – 795-901-778 e-mail siatkarka21@wp.pl
- Iwona Wilkowska - UKS Jasieniak – 510-146-069 e-mail iwonawilkowska@interia.pl
- Maria Mróz - Gedania Gdańsk – 667-581-919 e-mail marysia0@vp.pl
- Michał Huzarski- UKS Piast Kobylnica 507-379-164 e-mail ukskobylnica @o2.pl
- Adam Langner - UKS AS Trefl Gdańsk – 793462927 e-mail adamlangnerr@gmail.com
- Andrzej Bocian- MKS Olimpijczyk Gdańsk – 501-077-976 e-mail bocianandrzej@wp.pl
w kategorii chłopców:
- Paweł Deguć - Trefl Gdańsk – 509-592-585 e-mail pawedeguc@wp.pl
- Piotr Walkowiak - GKS Stoczniowiec Gdańsk 693999130 e-mail walkowiakpiotr@wp.pl
- Rafał Prus - SKFiS KaEmKa Starogard Gdański 505-152-178 e-mail prussek@wp.pl
- Marcin Dawidowski - SPS Lębork 662-171-246 e-mail spslebork@wp.pl
- Sebastian Brucki - UKS Dwójka Bytów – 604-430-990 e-mail sbrucki@poczta.onet.pla)
oraz osoba odpowiedzialna z ramienia PWZPS:
Teresa Liśkiewicz-Kwiatkowska tel. 532-395-634 e-mail pwzps.gdansk@interia.pl
14. Regulamin, harmonogramy rozgrywek, finał wojewódzki oraz system awansów
opublikowane zostaną na stronie PWZPS przed rozpoczęciem pierwszego turnieju
w każdej kategorii.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

