Podlaski Okręgowy Związek Piłki Siatkowej
Regulamin rozgrywek mini siatkówki „Kinder + Sport” – 2018
Organizatorem rozgrywek jest POZPS w Białymstoku.
1. Osobą odpowiedzialną za rozgrywki w kategorii dziewcząt i chłopców jest :
Tomasz Mnich tel :725900802/692733337 tomaszmnich@yahoo.com
2. W rozgrywkach uczestniczyć mogą dziewczęta i chłopcy:
- 2005 i młodsze (czwórki)
- 2006 i młodsze (trójki)
- 2007 i młodsze (dwójki)

Zawodnik może być zgłoszony tylko w jednej kategorii wiekowej!
4. Zasady określające rozgrywki:
Wszystkie turnieje i spotkania zostaną rozegrane wg zasad opisanych w dokumencie
„Przepisy i zasady gry w mini siatkówce w Polsce” oraz Regulamin rozgrywek
minisiatkówki
„Kinder
+
Sport”
2018,
dostępne
(na
stronie
http://www.pozps.bialystok.pl, zakładka Minisiatkówka 2018).
5. Dokumenty uprawniające do gry:
a) ważne badania lekarskie lub pisemna zgoda opiekunów prawnych,
b) zgoda rodziców lub opiekunów
c) legitymacja szkolna lub dokument tożsamości ze zdjęciem (obowiązek posiadania na
zawodach, możliwość weryfikacji na wniosek gospodarza, pod rygorem niedopuszczenia
do zawodów).
6. Warunki przystąpienia do rozgrywek:
a) terminowe zgłoszenie zespołu do POZPS w Białymstoku
DO ROZGRYWEK ZOSTANĄ DOPUSZCZONE WYŁĄCZNIE TE ZESPOŁY, KTÓRE
ZGŁOSIŁY SIĘ DO ROZGRYWEK, ORAZ WYŚLĄ WYPEŁNINY FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY wraz z wszystkimi dokumentami rozpoczęciem rozgrywek, na adres:
Tomasz Mnich
ul. Wodociągowa 12
18-100 Łapy
1.Zgłoszenie zespołu
2.ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
3ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY PEŁNOLETNIEJ
(Trener,opiekun)
4.ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W TURNIEJU KINDER + SPORT
ORAZ NA WYKORZYSTANIE JEGO WIZERUNKU.
W innym wypadku drużyny nie zostaną dopuszczone do rozgrywek.

6.1 Warunki przystąpienia do rozgrywek:
a) terminowe zgłoszenie zespołu do POZPS w Białymstoku
b) uregulowanie przed rozgrywkami startowego przelewem na konto POZPS w
Białymstoku: PKO Bank Polski SA 86 1020 1332 0000 1802 0890 8578 w wysokości 10zł PLN
za każdy zgłoszony zespół, z dopiskiem Minisiatkówka , oraz nazwa druzyny.
DO ROZGRYWEK ZOSTANĄ DOPUSZCZONE WYŁĄCZNIE TE ZESPOŁY, KTÓRE
ZGŁOSIŁY SIĘ DO ROZGRYWEK DO I WNIOSŁY OPŁATĘ STARTOWĄ

Po
przesłania
dokumentów
zostanie
http://www.pozps.bialystok.pl opublikowana lista
zawodników dopuszczonych do rozgrywek.

na
stronie
zawodniczek i

7. Warunki uczestnictwa:
- Czwórki – 4 zawodników grających + maksymalnie 2 rezerwowych
- Trójki – 3 zawodników grających + maksymalnie 1 rezerwowych
- Dwójki – 2 zawodników grających + maksymalnie 1 rezerwowy
a)
Skład
zespołów
w
danej
kategorii
(formularz
do
pobrania
z
http://www.pozps.bialystok.pl musi być przesłany do Koordynatora minisiatkówki na
adres tomaszmnich@yahoo.com do 20 luty 2018
b) Skład zespołu może być uzupełniony w przypadkach losowych przez zawodnika, który
w danym sezonie nie uczestniczył jeszcze w rozgrywkach minisiatkówki w innym
zespole.
UWAGA! W przypadku zamiany zawodników z jednej drużyny do innej przy awansie do
półfinału – dany zespół zostaje automatycznie skreślony z dalszych rozgrywek!!
c) Ilość uzupełnień jest dowolna, z zachowaniem punktu 7b.
d) Podczas zawodów pełną odpowiedzialność za dzieci danego zespołu ponosi osoba
delegowana na turniej przez podmiot zgłaszający zespół.
e) Przed każdym turniejem opiekun zespołu przedstawia Gospodarzowi formularz
zgłoszeniowy, w którym są umieszczeni zawodnicy oraz opiekunowie/trenerzy
uprawnieni do prowadzenia drużyny.
f) Zespół w rozgrywkach minisiatkówki prowadzi podczas meczu
trener/instruktor/nauczyciel/opiekun wpisany w formularzu zgłoszeniowym, który winien
być potwierdzony przez Prezesa/Dyrektora Klubu/Szkoły lub innej organizacji sportowej
zgłaszającej drużynę do rozgrywek.
g) Drużynę mogą stanowić zawodnicy różnych klubów lub zawodnicy niezrzeszeni.
8. System rozgrywek:
a) Rozgrywki minisiatkówki wszystkich kategorii będą przeprowadzone w formie
turniejowej w następujących etapach:
- Gry eliminacyjne
- Półfinał
- Finał
b) Termin zgłoszeń:
- 30 listpoada 2017r.
c) Początek rozgrywek:
- Marzec 2018 dla trójek i czwórek dziewczyn i chłopców
- Marzec dla dwójek dziewczyn i chłopców
d) Harmonogramy rozgrywek, system oraz wszystkie dokumenty opublikowane zostaną
na stronie http://www.pozps.bialystok.pl

e) Gospodarz turnieju wybierany jest przez Wydział Minisiatkówki spośród klubów, które
wyraziły chęć organizacji turniejów na formularzu zgłoszeniowym.
f) Do finału wojewódzkiego awansuje po 8 zespołów w kategorii „Dwójek” Chłopców i
Dziewcząt, „Trójek” Chłopców i dziewcząt, „Czwórek” chłopców oraz 6 zespołów w
kategorii „Czwórek” dziewcząt.
g) Finał wojewódzki rozegrany będzie: chłopcy, dziewczęta do końca maja 2018
Termin Finału może ulec zamianie!!
Dyplomy rozdajemy wszystkim zawodnikom i zawodniczkom po II etapie eliminacji.

9. Zasady uzupełniające do Przepisów gry w minisiatkówkę:
a) Zwycięstwo - 2 pkt, porażka - 1 pkt, walkower - 0 pkt.W przypadku nierównej ilości
drużyn w grupach eliminacyjnych ,będzie liczony współczynnik.
b) Druga nieusprawiedliwiona nieobecność drużyny na turnieju (w dowolnym etapie)
skutkuje wycofaniem drużyny z dalszych rozgrywek.
c) Wydział Minisiatkówki rozstrzyga w kwestii usprawiedliwienia nieobecności zespołu z
przyczyn losowych. Wydział może w przypadku uznania usprawiedliwienia nakazać
rozegranie brakujących meczów w innym terminie.
d) W secie decydującym następuje zmiana stron boiska, kiedy pierwsza z drużyn
zdobędzie 6 punktów.
e) Ilość zmian w każdym secie jest następująca:
§5
PRZEPISY GRY
1. W rozgrywkach uczestniczą dziewczęta i chłopcy:
a. „dwójki” (rocznik 2007 i młodsze) – 2 zawodników/-czki + max. 1 rezerwowych
b. „trójki” (rocznik 2006 i młodsze) – 3 zawodników/-czek +max. 1 rezerwowych
c. „czwórki” (rocznik 2005 i młodsze) – 4 zawodników/-czek + max. 2 rezerwowych
2. Rozmiary boisk:
a. w „dwójkach”: 10 metrów x 4,5 metra
b. w „trójkach”: 14 metrów x 4,5 metra
c. w „czwórkach”: 14 metrów x 7 metrów
3. Wysokość siatki:
a. w „dwójkach”: 200 centymetrów
b. w „trójkach”: 210 centymetrów
c. w „czwórkach”: 215 centymetrów (dziewczęta), 224 centymetry (chłopcy)
4. Wielkość piłki:
a. w „dwójkach”: piłka w rozmiarze 4
b. w „trójkach”: piłka w rozmiarze 4
c. w „czwórkach”: piłka w rozmiarze 5
5. W kategorii „dwójek”, „trójek” i „czwórek” zawodnik zagrywający jest zawodnikiem
linii obrony. Nie ma dowolności pozycji.
W „dwójkach”:
a. zawodnik zagrywający nie może blokować piłki
b. wykonuje zagrywkę tenisową lub sposobem oburącz górnym
c. obowiązuje kolejność rotacji i błąd ustawienia
W „trójkach”:
a. zawodnik zagrywający nie może blokować piłki
b. obowiązuje kolejność rotacji i błąd ustawienia
W „czwórkach”:
a. zawodnik zagrywający nie może blokować piłki ani atakować w wyskoku.

b. obowiązuje kolejność rotacji i błąd ustawienia.
6. Błędy związane z ustawieniem:
a. zawodnik, który wykonał zagrywkę znajduje się na pozycji zagrywającego do czasu
zmiany rotacji
b. zawodnik na pozycji zagrywającego ma ograniczenia w grze związane z zakazem
blokowania oraz, w grze „czwórek”, atakowania w wyskoku.
c. zawodnik na pozycji zagrywającego podczas ustawienia do przyjęcia zagrywki
traktowany jest jako zawodnik II linii.
d. pozostali zawodnicy traktowani są jako zawodnicy I linii i powinni zajmować swoje
pozycje zgodnie z rotacją.
7. Zawodnik rezerwowy może wejść na boisko tylko jeden raz w secie i może być
zmieniony tylko przez tego zawodnika, za którego wszedł.
8. Kolejność zagrywania jest określona przez ustawienie początkowe zespołu i
kontrolowana przez sędziego.
9. Mecze rozgrywane w systemie do dwóch wygranych setów do 15 punktów plus ew.
tie break do 11 (wszystkie sety z przewagą dwóch punktów).
10. Każdy zespół ma prawo do 1 przerwy (30 sek.) podczas każdego seta.
11. Liczba zdobytych setów w tabeli wyników odpowiada liczbie zdobytych punktów
przez zespół.
12. Przykładowe ustawienia podczas wykonywania zagrywki:
a. „dwójki”
10. Sędziowanie zawodów:
a) Nauczyciele, trenerzy, zawodniczki powyżej kategorii kadetka/kadet(gry eliminacyjne:
czwórki, trójki, dwójki – organizator odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg
zawodów.
b) w turniejach „dwójek” i „trójek” oraz ,,czwórek „sędziów boiskowych zabezpiecza
gospodarz,
c) Mecze półfinału i finału etapu wojewódzkiego na turnieje „dwójek” i „trójek” i
,,czwórek” muszą sędziować sędziowie ze POZPS,
11. Obowiązki organizatora:
a) organizator przygotowuje obiekt sportowy zgodnie z Przepisami gry w minisiatkówkę,
b) organizator zabezpiecza numeratory oraz ich obsługę w ilości zgodnej z ilością boisk,
c) organizator zabezpiecza nagłośnienie obiektu sportowego,
d) organizator ma obowiązek zapewnić opiekę medyczną lub apteczkę na zawodach,
e) organizator zabezpiecza piłki zgodne z przepisami gry w minisiatkówkę w ilości
niezbędnej do rozegrania turnieju – Molten. Piłki do rozgrzewki mają posiadać zespoły
we własnym zakresie,
f) organizator zapewnia szatnię dla drużyn oraz dla sędziów,
g) organizator zapewnia miejsce pracy Sędziego w pobliżu boisk (stolik, krzesło, tablicę
wyników),
h) organizator określa miejsce, gdzie mogą przebywać osoby postronne w trakcie
przeprowadzania turnieju, tak aby nie przeszkadzały w rozgrywaniu meczów,
i) organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje zawodników odniesione
w trakcie turnieju.
j) każdy uczestnik turnieju jest zobowiązany do ubezpieczenia się we własnym zakresie.
k) Organizator ma obowiązek przesłania do 3 dni roboczych sprawozdania z
turnieju i zdjęć na adres: tomaszmnich@yahoo.com

12. Sprawy organizacyjne:
a) za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach organizator turnieju nie odpowiada,
b) przy boisku z zespołem może przebywać tylko jeden trener/opiekun wpisany w
formularzu zgłoszeniowym,
c) bezpośrednio przy boisku, na którym rozgrywany jest mecz nie mogą przebywać osoby
postronne (kibice, rodzice, zawodnicy innych drużyn).
13. Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie turnieju a nieokreślone w Przepisach i
Regulaminie rozstrzyga na miejscu Sędzia Główny lub w razie braku takiej możliwości
Wydział Minisiatkówki.

Wydział minisiatkówki
POZPS

