REGULAMIN ROZGRYWEK W MINISIATKÓWCE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW KINDER+SPORT

Warszawa, 2018 r.

REGULAMIN ROZGRYWEK
MINISIATKÓWKI DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
O PUCHAR KINDER+SPORT
§1
CEL TURNIEJU
1. Wyłonienie zwycięzców wśród dziewcząt i chłopców w kategoriach:
a. U-11 „dwójki” – urodzeni w roku 2008 i młodsi
b. U-12 „trójki” – urodzeni w roku 2007 i młodsi
c. U-13 „czwórki” – urodzeni w roku 2006 i młodsi
2. Promowanie minisiatkówki wśród dzieci,
3. Propagowanie zasad i nagradzanie postaw fair play,
4. Promowanie wychowania poprzez sport,
5. Kształtowanie zdrowego stylu życia,
6. Aktywizacja lokalnych środowisk sportowych.
§2
ORGANIZATOR
1. Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej (koordynatorzy wojewódzcy).
2. Nadzór nad turniejem sprawuje Wydział ds. Młodzieży PZPS oraz odpowiedni Pion w strukturach
Polskiego Związku Piłki Siatkowej (koordynator PZPS).
3. Turniej rozgrywany jest zgodnie z niniejszym regulaminem oraz na podstawie przepisów gry w mini piłkę
siatkową.
§3
FORMUŁA TURNIEJU – INFORMACJE PODSTAWOWE
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.
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2. Turniej rozgrywany jest według schematu:
a. eliminacje miejskie/gminne/powiatowe/rejonowe (do końca kwietnia),
b. finały wojewódzkie (do końca maja),
c. finał ogólnopolski.
3. Rozgrywki na etapie miejskim/gminnym/powiatowym/rejonowym oraz finały wojewódzkie organizują
Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej (do nich należy również ustalenie szczebli eliminacji oraz
szczegółowego systemu i harmonogramu rozgrywek). Odpowiedzialne są za przebieg i bezpieczeństwo
uczestników podczas rozgrywek (ubezpieczenie rozgrywek).
4. Finały wojewódzkie wyłonią Mistrza i Wicemistrza Województwa. Reprezentują oni dane województwo
w finale ogólnopolskim w minisiatkówce dziewcząt i chłopców KINDER+SPORT.
5. Zgłoszenie drużyn do udziału w turnieju odbywa się na podstawie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego, wysłanego lub dostarczonego do odpowiedniego Wojewódzkiego Związku Piłki
Siatkowej.
6. Trener po zgłoszeniu drużyny, musi potwierdzić jej udział w turnieju poprzez zarejestrowanie listy
zawodników w internetowym formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie pzps-rejestracja.pl/login.
7. Warunkiem udziału zespołu w rozgrywkach jest przedstawienie listy zawodników wydrukowanej z
systemu lub listy potwierdzonej i zaakceptowanej przez odpowiedni Wojewódzki Związek Piłki
Siatkowej, potwierdzonej przez instytucje zgłaszającą oraz podpisaną przez:
a. w przypadku szkoły podstawowej – dyrektora szkoły,
b. w przypadku UKS-u – prezesa UKS,
c. w przypadku klubu sportowego – prezesa klubu,
d. w przypadku podmiotów typu inne – przez osobę widniejącą w rejestrze KRS lub
dokumentach założycielskich.
8. Składy zespołów nie mogą ulec zmianie aż do finału ogólnopolskiego (włącznie):
a. dopuszczalna jest wymiana zawodnika wyłącznie w wyjątkowej sytuacji losowej
(udokumentowana kontuzja lub choroba, potwierdzony przez rodzica/opiekuna prawnego), po
uzgodnieniu z Koordynatorem projektu w odpowiednim Wojewódzkim Związku Sportowym,
b. skład zespołu może być uzupełniony jeśli zespół rozpoczął rozgrywki w niepełnym składzie. Zespół
może być uzupełniony tylko przez zawodnika/zawodniczkę, który nie był zgłoszony w innym
zespole w tym sezonie w Polsce,
c. dopuszczalna jest zmiana jednego zawodnika. Zmiana dokonywana może być tylko w obrębie
klubu/akademii/szkoły. Zmiana może być dokonywana najpóźniej przed etapem finałów
wojewódzkich w Województwie, w którym zespół zgłosił się do rozgrywek. Zmiana musi być
udokumentowana i zatwierdzona przez odpowiedni Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
(koordynatora Wojewódzkiego). Można dokonać tylko jednej zmiany w zespole w sezonie,
d. dopuszczalne jest budowanie zespołów z zawodników różnych klubów/akademii/szkół lub
łączenie klubów/akademii/szkół, jeżeli do połączenia doszło przed rozpoczęciem etapu eliminacji,
(pod rygorem dyskwalifikacji zespołu),
9. W każdym województwie jest wyznaczony Koordynator, odpowiedzialny za realizację rozgrywek
minisiatkówki.
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10. Opłaty zespołu za uczestnictwo w rozgrywkach. Środki te mogą być wykorzystywane wyłącznie na
usprawnienie organizacji rozgrywek (woda, sędziowie, ubezpieczenie turnieju, wynajem hali i inne).
Opłata jest uiszczana tylko raz podczas rejestracji zespołu w Wojewódzkim Związku Piłki Siatkowej i
obowiązuje na cały sezon.
Wysokość opłat ustalają Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej.
§4
FORMUŁA TURNIEJU – FINAŁ OGÓLNOPOLSKI
1. Finał ogólnopolski koordynuje Polski Związek Piłki Siatkowej. Turniej przeprowadza wybrany drogą
konkursu Organizator.
2. Finał ogólnopolski wyłoni zwycięzców (Mistrzów Polski, Wicemistrzów i brązowych medalistów) w każdej
kategorii wśród dziewcząt i chłopców.
3. W finale ogólnopolskim udział biorą 32 (trzydzieści dwa) zespoły w każdej kategorii dziewcząt
i chłopców. Z każdego województwa awans do finału ogólnopolskiego KINDER+SPORT uzyskują
2 zespoły z każdej kategorii.
4. Zespoły zostaną podzielone drogą losowania na 8 grup po 4 zespoły (dwóch Mistrzów i dwóch
Wicemistrzów Województw).
§5
PRZEPISY GRY
1. W rozgrywkach uczestniczą dziewczęta i chłopcy:
a. „dwójki” (U - 11) – 2 zawodników/-czki + max. 1 rezerwowych,
b. „trójki” (U - 12) – 3 zawodników/-czek +max. 2 rezerwowych,
c. „czwórki” (U – 13 ) – 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, „trójek” i „czwórek” zawodnik zagrywający jest zawodnikiem linii obrony. Nie ma
dowolności pozycji.
W „dwójkach”:
a. wykonuje zagrywkę tenisową lub sposobem oburącz górnym,
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b. obowiązuje kolejność rotacji,
c. zawodnik zagrywający może blokować i atakować piłkę.
W „trójkach”:
a. zawodnik zagrywający nie może blokować i atakować piłki (nie może atakować piłki, która w
momencie uderzenia znajduje się całkowicie powyżej górnej taśmy siatki),
b. obowiązuje kolejność rotacji i błąd ustawienia,
c. zawodnik zagrywający w momencie przyjęcia zagrywki musi być ustawiony z prawej strony boiska
mając przed sobą pozostałych zawodników swojej drużyny,
d. zawodnik, który wykonał zagrywkę znajduje się na pozycji zagrywającego do czasu zmiany rotacji,
e. zawodnik na pozycji zagrywającego ma zakaz blokowania oraz w grze „trójek” i „czwórek”
atakowania piłki, która w momencie uderzenia znajduje się całkowicie powyżej górnej taśmy
siatki.
W „czwórkach”:
a. zawodnik zagrywający nie może blokować i atakować piłki (nie może atakować piłki, która w
momencie uderzenia znajduje się całkowicie powyżej górnej taśmy siatki),
b. obowiązuje kolejność rotacji i błąd ustawienia,
c. zawodnik, który wykonał zagrywkę znajduje się na pozycji zagrywającego do czasu zmiany rotacji,
d. zawodnik na pozycji zagrywającego ma zakaz blokowania oraz w grze „trójek” i „czwórek”
atakowania piłki, która w momencie uderzenia znajduje się całkowicie powyżej górnej taśmy
siatki,
e. zawodnik zagrywający w momencie przyjęcia zagrywki musi być ustawiony najbliżej linii końcowej
boiska mając przed sobą pozostałych zawodników swojej drużyny,
f.

kolejność zagrywania jest określona przez ustawienie początkowe zespołu i kontrolowana przez
sędziego,

6. Mecze rozgrywane w systemie do dwóch wygranych setów: dwa pierwsze do 15 punktów a trzeci
do 11 punktów (wszystkie sety z przewagą dwóch punktów).
7. Każdy zespół ma prawo do 1 przerwy (30 sek.) podczas każdego seta.
8. W rozgrywkach KINDER+SPORT obowiązuje następująca punktacja 2, 1, 0. Za zwycięstwo 2
punkty, za porażkę 1 punkt, za walkower 0 punktów. Dopuszczalny jest tylko jeden walkower w
danym turnieju, po zgłoszeniu kolejnego walkowera, zespół zostaje zdyskwalifikowany z
rozgrywek.
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9. Przykładowe ustawienia podczas wykonywania zagrywki:
a. „dwójki”

1
b. „trójki”

c. „czwórki”drugi rysunek z wejściem do wystawy
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§6
DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO GRY
1. Ważne badania lekarskie zawodnika (zgodnie z Ustawa o Sporcie z dnia 25 czerwca2010, Art. 37.1.).
2. Lista zawodników potwierdzona przez klub/akademię/szkołę lub inną osobowość prawną.
3. Zgłoszenie zespołu do WZPS oraz Organizatora danego turnieju zatwierdzone pieczątką odpowiedniego
WZPS-u.
4. Ważny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.
§7
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA TURNIEJU ELIMINACYJNEGO
1. Zapewnić obsługę medyczną przez cały czas rozgrywania turnieju.
2. Ustalić z WZPS termin turnieju zgodny z § 3 niniejszego regulaminu (dopilnować niezwłocznej publikacji
terminu na stronie właściwego WZPS).
3. Przeprowadzić turniej zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu.
4. Przesłać niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail WZPS lub Koordynatora Wojewódzkiego,
wyniki i klasyfikacje końcowe turnieju (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych).
5. Przesłać kompletną dokumentację (listy zespołów z nazwiskami i imionami zawodników) zebraną
podczas turnieju eliminacyjnego do odpowiedniego WZPS w ciągu 7 dni od zakończenia danego turnieju.
§8
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 minisiatkówkę.
2. Wszelkich sędziów zapewnia Organizator.
3. Na każdym turnieju opiekę nad przebiegiem turnieju sprawuje sędzia główny wyznaczony przez
odpowiedni WZPS.
§9
OPIEKA PODCZAS TURNIEJU
1. Podczas zawodów pełną odpowiedzialność i opiekę za zawodników/dzieci ponosi:
a. trener,
b. nauczyciel,
c. osoba desygnowana przez klub lub szkołę na zawody.
Wszelkie protesty zaistniałe podczas rozgrywek wojewódzkich rozstrzyga Wojewódzki Koordynator Projektu.
Protest zostanie rozpatrzony tylko i wyłącznie, gdy zostanie złożony na piśmie. Koordynator ma prawo do
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poproszenia o opinię wszystkich stron (przedstawicieli zespołów, organizatora, WZPS). Jego decyzja jest
ostateczna i nie podlega weryfikacji.

§ 10
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej.
O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w turnieju, a nie objętych przepisami niniejszego
regulaminu ostateczne decyzje podejmuje Pion Sportu i Szkolenia Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
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