REGULAMIN ROZGRYWEK W MINI PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW KINDER+SPORT

Warszawa, listopad 2016
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK
MINI PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
O PUCHAR KINDER+SPORT
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§1
CEL TURNIEJU
wyłonienie zwycięzców wśród dziewcząt i chłopców w kategoriach:
a. U-10 „dwójki”
b. U-11 „trójki”
c. U-12 „czwórki”
promowanie mini piłki siatkowej wśród dzieci,
propagowanie zasad i nagradzanie postaw Fair Play,
promowanie wychowania poprzez sport,
kształtowanie zdrowego stylu życia
aktywizacja lokalnych środowisk sportowych
§2
ORGANIZATOR

1. Polski Związek Piłki Siatkowej
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3.
4.
5.

§3
FORMUŁA TURNIEJU – INFORMACJE PODSTAWOWE
W turnieju mogą wziąć udział dzieci , które reprezentują następujące podmioty:
a. Kluby
b. akademie siatkarskie
c. szkoły
d. inne – stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty niezrzeszone
Turniej rozgrywany jest według schematu:
a. eliminacje miejskie/gminne/powiatowe/rejonowe (do końca kwietnia)
b. finały wojewódzkie (do końca maja)
c. finał ogólnopolski (koniec czerwca/początek lipca)
Rozgrywki na etapie miejskim/gminnym/powiatowym/rejonowym oraz finały wojewódzkie
organizują Wojewódzkie Związki Sportowe (do nich należy również ustalenie szczebli
eliminacji oraz szczegółowego systemu i harmonogramu rozgrywek)
Finały wojewódzkie wyłonią Mistrza i Wicemistrza Województwa. Reprezentują oni dane
województwo w finale ogólnopolskim w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców
KINDER+SPORT
Składy zespołów muszą być ustalone na pierwszym etapie rozgrywek i nie mogą ulec zmianie
aż do finału ogólnopolskiego (włącznie).
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a. dopuszczalna jest wymiana zawodnika wyłącznie w wyjątkowej sytuacji losowej
(udokumentowana kontuzja lub choroba, potwierdzony przez rodzica/opiekuna prawnego
wyjazd), po uzgodnieniu z Koordynatorem projektu w odpowiednim Wojewódzkim Związku
Sportowym.
b. zmiana dokonywana może być tylko w obrębie klubu/akademii/szkoły
c. niedopuszczalne jest budowanie zespołów z zawodników różnych klubów/akademii/szkół
lub łączenie klubów/akademii/szkół, jeżeli do połącznia nie doszło przed pierwszym
etapem eliminacji, pod rygorem dyskwalifikacji zespołu.
d. zawodnik może grać tylko w jednym zespole i w jednej kategorii wiekowej.
W każdym województwie jest wyznaczony Koordynator, odpowiedzialny za realizację
rozgrywek mini siatkówki.
§4
FORMUŁA TURNIEJU – FINAŁ OGÓLNOPOLSKI
Finał ogólnopolski koordynuje Polski Związek Piłki Siatkowej i Fundacja Polska Siatkówka, a
przeprowadza wybrany drogą konkursu Organizator.
Finał ogólnopolski wyłoni zwycięzców (Mistrzów Polski, Wicemistrzów i brązowych
medalistów) w każdej kategorii wśród dziewcząt i chłopców.
W finale ogólnopolskim udział biorą 32 (trzydzieści dwa) zespoły w każdej kategorii dziewcząt
i chłopców. Z każdego województwa awans do finału ogólnopolskiego Kinder plus sport
uzyskują 2 zespoły z każdej kategorii.
Zespoły zostaną podzielone drogą losowania na 8 grup po 4 zespoły (dwóch Mistrzów i dwóch
Wicemistrzów Województw).
Szczegółowy system rozgrywek oraz termin i miejsce finału ogólnopolskiego opublikowane
zostaną na stronach PZPS i Fundacji Polska Siatkówka nie później niż do końca stycznia 2017
§5
PRZEPISY GRY
W rozgrywkach uczestniczą dziewczęta i chłopcy:
a. „dwójki” (rocznik 2006 i młodsze) – 2 zawodników/-czki + max. 1 rezerwowych
b. „trójki” (rocznik 2005 i młodsze) – 3 zawodników/-czek +max. 1 rezerwowych
c. „czwórki” (rocznik 2004 i młodsze) – 4 zawodników/-czek + max. 2 rezerwowych
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
Wysokość siatki:
a. w „dwójkach”: 200 centymetrów
b. w „trójkach”: 210 centymetrów
c. w „czwórkach”: 215 centymetrów (dziewczęta), 224 centymetry (chłopcy)
Wielkość piłki:
a. w „dwójkach”: piłka w rozmiarze 4
b. w „trójkach”: piłka w rozmiarze 4
c. w „czwórkach”: piłka w rozmiarze 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.
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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”

b. „trójki”

c. „czwórki”
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§6
DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO GRY
Ważne badania lekarskie zawodnika lub pisemna zgoda rodzica (druk w załączniku).
Lista zawodników potwierdzona przez klub, szkołę lub osobę fizyczną (druk w załączniku).
Zgłoszenie zespołu do WZPS oraz Organizatora danego turnieju zatwierdzone pieczątką
odpowiedniego WZPS-u.
Ważna legitymacja szkolna zawodnika, dowód osobisty lub paszport.
§7
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA TURNIEJU ELIMINACYJNEGO
Zapewnić obsługę medyczną przez cały czas rozgrywania turnieju.
Ustalić z WZPS termin turnieju zgodny z § 3 niniejszego regulaminu (dopilnować niezwłocznej
publikacji terminu na stronie właściwego WZPS).
Przeprowadzić turniej zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu.
Przesłać niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail WZPS lub Koordynatora
Wojewódzkiego, wyniki i klasyfikacje końcowe turnieju (nie więcej niż 3 dni robocze).
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 (seniorzy) z doświadczeniem gry w mini piłkę siatkową.
2. W finale ogólnopolskim sędziować mecze mogą wyłącznie sędziowie z uprawnieniami.
3. Wszelkich sędziów zapewnia Organizator.
§9
OPIEKA PODCZAS TURNIEJU
Podczas zawodów pełną odpowiedzialność i opiekę za zawodników/dzieci ponosi:
a. Trener.
b. Nauczyciel.
c. osoba desygnowana przez klub lub szkołę na zawody.
Wszelkie sprawy sporne zaistniałe podczas turnieju eliminacyjnego rozstrzyga Wojewódzki
Koordynator Projektu po zaciągnięciu opinii wszystkich stron (zespołów i Organizatora). Jego decyzja
jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

