Regulamin Rozgrywek Minisiatkówki
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Lokalizacja turniejów

POZIOM ROZGRYWEK

LOKALIZACJA

ELIMINACJE DZIEWCZĄT (DWÓJKI, TÓJKI,

SP nr 356, Warszawa, ul. Głębocka 56 /

CZWÓRKI)

GOSiR Stare Babice, ul. Południowa 2B
/ NOSiR, ul. Sportowa 66

ELIMINACJE CHŁOPCÓW (DWÓJKI, TRÓJKI,

SP, Józefosław, ul. Kameralna 11

CZWÓRKI)
TURNIEJE FINAŁOWE

SP nr 356, Warszawa, ul. Głębocka 56

W sytuacjach losowych zmianie może ulec miejsce oraz termin rozgrywania turnieju.
Szczegółowe informacje na temat każdego z turniejów będą publikowane na stronie
www.mwzps.pl w oddzielnych komunikatach.
III.

Obsada sędziowska

MWZPS będzie starał się zapewnić obsadę licencjonowanych sędziów MWZPS na
wszystkich turniejach eliminacyjnych i finałowych dwójek, trójek i czwórek.

IV.

Zgłoszenia do rozgrywek

1. Ustala się termin zgłoszeń do rozgrywek na 14.02.2021.
2. Zgodnie z komunikatem PZPS od sezonu 2020/21 wszyscy zawodnicy muszą
być zarejestrowani w systemie OSEKiZ. Zespoły, które są niezrzeszone, muszą
zarejestrować się lub dołączyć do istniejących klubów lub UKS–ów. Koszt
rejestracji w systemie OSEKiZ jest zgodny z komunikatem organizacyjnym
MWZPS na sezon 2020/21. MWZPS odstępuje od kosztów wydania licencji dla
zawodników mini-siatkówki w sezonie 2020/21. Zgłoszenia zespołu dokonuje
się w systemie OSEKiZ w zakładce Minisiatkówka.
3. Zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek są zobowiązani do posiadania
aktualnych badań lekarskich.
4. Każdy zespół zobowiązany jest do wgrania do systemu OSEKiZ:
a. zgody trenerów na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie
wizerunku,
b. zgody

rodziców/opiekunów

osobowych

i

wykorzystanie

prawnych

na

wizerunku

przetwarzanie
ich

dzieci

danych

startujących

w rozgrywkach.
Wgranie podpisanych dokumentów jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w
rozgrywkach. Wzory dokumentów będą zamieszczone na stronie MWZPS. Ostateczny
termin wgrania dokumentów do systemu OSEKiZ i zgłoszenia F02 w systemie ustala
się na 28.02.2021.

V.

Opłaty

1. Zarejestrowanie zawodnika w
systemie OSEKiZ

25,00 zł

0,00 zł

2. Licencja zawodnika mini-siatkówki
na sezon 2020/21

3. Licencja osoby prowadzącej zespół

4. Odpłatność za udział w cyklu

0,00 zł
•

DWÓJKI:

30,00

zł

od

drużyny za jeden turniej

Rozgrywek

eliminacyjny (60,00 zł –
opłata za cykl),
•

TRÓJKI:

40,00

zł

od

drużyny za jeden turniej
(80,00 zł – opłata za cykl),
•

CZWÓRKI: 50,00 zł od
drużyny za jeden turniej
(100,00 zł – opłata za
cykl).

Powyższe opłaty nie dotyczą udziału w Turnieju Finałowym – udział dla
zakwalifikowanych zespołów jest bezpłatny.
Na podstawie zgłoszeń Kluby otrzymają fakturę za udział w rozgrywkach na poziomie
eliminacji /2 turnieje/.
VI.

Skład zespołów

1. Określa się składy drużyn: DWÓJKI – 3 osoby, TRÓJKI – 5 osób, CZWÓRKI –
6 osób. Wskazane jest zgłaszanie zawodników rezerwowych w składzie zespołu.

2. Składy zespołów nie mogą ulec zmianie od turnieju rozstawieniowego do końca
rozgrywek. Możliwość dokonania zmian w zespole określa Regulamin
Rozgrywek Kinder Joy of Moving.
VII.

Opłaty i kary regulaminowe

Klub, którego zgłoszona drużyna nie wzięła udziału w danym Turnieju będą
obciążone karą 200 zł od jednej drużyny za każdy turniej.
VIII. Wycofanie zespołu z rozgrywek
1. Wycofanie zgłoszonej wcześniej drużyny z turnieju na wniosek klubu, może
nastąpić tylko w przypadku odpowiednio udokumentowanego zgłoszenia,
zatwierdzonego przez koordynatora rozgrywek. Nie zostanie wtedy naliczona
kara wymieniona w rozdziale VII. MWZPS nie ma jednak obowiązku zwrotu
opłaty za cykl turniejów, wnoszonej przez klub na początku sezonu.
2. W przypadku braku dokonania wpłat za udział w rozgrywkach lub za rejestrację
zawodników, koordynator rozgrywek może nie dopuścić zespołu do kolejnego
turnieju lub wycofać zespół z rozgrywek.
IX.

System gier

1. TURNIEJ ROZSTAWIENIOWY
Drużyny zgłoszone do turniejów rozstawieniowych zostaną podzielone na grupy
na podstawie rankingu sezonu poprzedzającego oraz (w przypadku dwójek i trójek
dziewcząt jeśli zgłosi się liczba zespołów wymagająca organizację rozgrywek na
większej liczbie hal) na podstawie położenia geograficznego. Kluby zgłaszające
dwójki i trójki dziewcząt będą przypisane do tej samej lokalizacji dla obu kategorii.
Mecze rozgrywane będą systemem:
•

Dla dwójek – jednego seta do 15-tu punktów z zachowaniem 2 punktów
przewagi,

•

Dla trójek – jednego seta do 21 punktów z zachowaniem 2 punktów
przewagi,

•

Dla czwórek – jednego seta do 25 punktów z zachowaniem 2 punktów
przewagi.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń w kategoriach dwójek i trójek dziewcząt, turniej
rozstawieniowy dziewcząt zostanie rozegrany z podziałem na 2 lokalizacje. /DYWIZJA
1 i DYWIZJA 2/. Turniej rozstawieniowy chłopców zostanie rozegrany w ramach jednej
Dywizji w jednej lokalizacji.
Wyniki osiągnięte w turnieju rozstawieniowym dadzą podstawę do utworzenia listy
rankingowej umożliwiającej podział na grupy w turnieju eliminacyjnym.
2. TURNIEJ ELIMINACYJNY
W turnieju eliminacyjnym drużyny zostaną podzielone na grupy na podstawie rankingu
z turnieju rozstawieniowego. Suma punktów zdobytych na turnieju eliminacyjnym
i turnieju rozstawieniowym pozwoli na utworzenie listy rankingowej, z której 12
pierwszych drużyn awansuje do turnieju finałowego.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń DWÓJEK i TRÓJEK dziewcząt, 12 osobowa lista
zespołów /po 6 z każdej Dywizji / zostanie wyłoniona na podstawie meczu barażowego
wg wcześniej przedstawionego klucza. Dodatkowy mecz zostanie rozegrany
bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji w grupach. Klucz meczu barażowego dla
każdej Dywizji DWÓJEK i TRÓJEK dziewcząt: 1-12, 2-11, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7.
Zwycięzca awansuje do turnieju finałowego. Zdobyte punkty umożliwią ustalenie
kolejności rankingowej co pozwoli na rozstawienie w grupach turnieju finałowego.
W przypadku równej ilości punktów o miejscu w rankingu decydować będzie stosunek
małych punktów. Mecze rozgrywane są w systemie jeden set dla DWÓJEK do 15 pkt,
dla TRÓJEK 21 pkt, dla CZWÓREK 25 pkt z zachowaniem dwu punktowej przewagi.

3. TURNIEJ FINAŁOWY
W finale bierze udział 12 Zespołów zgodnie z listą rankingową w każdej kategorii.
System gier drużyn rozstawionych na podstawie rankingu.
Grupa A

Grupa B

1

2

4

3

5

6

8

7

9

10

12

11

Mecze rozgrywamy w systemie 1 set do 15pkt.DWÓJKI, do 21pkt.TRÓJKI, do
25pkt.CZWÓRKI z zachowaniem dwupunktowej przewagi.
Półfinał A

1A-2B

Mecz o miejsca 9-10

Mecz o miejsca 11-12

Półfinał B

2A-1B

Mecz o miejsce 7-8

Mecz o miejsce 5-6

Mecze rozgrywane w systemie 1 set do 15pkt. DWÓJKI, do 21pkt. TRÓJKI, do
25pkt. CZWÓRKI z zachowaniem dwupunktowej przewagi.
MECZE FINAŁOWE

Mecz o III miejsce

Przegrany półfinału A

Przegrany półfinału B

Mecz o I miejsce

Wygrany półfinału A

Wygrany półfinału B

Mecze rozgrywane w systemie do dwóch wygranych setów do 15pkt, przy remisie
trzeci set do 11 pkt, wszystkie z zachowaniem przewagi dwóch punktów.

X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W każdym secie trener ma możliwość dokonania zmian: DWÓJKI – 2 zmiany
(zmiana i zmiana powrotna), TRÓJKI – 4 zmiany (2 zmiany i 2 zmiany
powrotne), CZWÓRKI – 4 zmiany (2 zmiany i 2 zmiany powrotne).
2. Na wszystkich poziomach rozgrywek obowiązują przepisy gry PZPS dla
Minisiatkówki.
3. W kwestiach spornych decyzje podejmuje koordynator rozgrywek.
4. Tabele dotyczące kolejności gier oraz szczegóły dotyczące każdego turnieju
będą publikowane na stronie www.mwzps.pl w tygodniowym okresie
poprzedzającym dany turniej.
5. Wyniki poszczególnych etapów będą publikowane na stronie www.mwzps.pl
w terminie tygodniowym od zakończenia danego etapu rozgrywek.

