
 

Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki „Kinder + Sport” -2014 

 

1. Organizatorem rozgrywek jest Polski Związek Piłki Siatkowej, a bezpośrednim wykonawcą 

są Fundacja Polska Siatkówka oraz Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej  

2. W każdym WZPS-ie jest wyznaczony koordynator, odpowiedzialny za projekt 

3. W rozgrywkach uczestniczą dziewczęta i chłopcy:  

- 2001 i młodsze (czwórki) 4 zawodników/-czki + max 1 rezerwowych  

- 2002 i młodsze (trójki) 3 zawodników/-czki + max 1 rezerwowych  

- 2003 i młodsze (dwójki) 2 zawodników/-czki + max 1 rezerwowych  

Każdy zawodnik może zostać zgłoszony i grać tylko w jednej kategorii wiekowej (kategorię 

wiekową tworzy dany rocznik i młodsi) – i tylko w jednej drużynie!! – nie zastosowanie się 

do przepisu grozi dyskwalifikacją całego zespołu, do którego przeszedł zawodnik w danym 

sezonie.  

Skład zespołu, który został zarejestrowany w pierwszym turnieju obowiązuje przez cały 

czas trwania rozgrywek w danym roku (do Turnieju Centralnego o Puchar Kinder + Sport). 

Przy zestawieniu zespołu nie obowiązują ograniczenia związane z przynależnością 

klubową. 

4. Wszystkie turnieje i spotkania zostaną rozegrane wg przepisów PZPS 

– Główne zasady rozgrywania poszczególnych Turniejów:  

- w Kategorii „Czwórek” ,„Trójek” i „Dwójek” zawodnik zagrywający jest zawodnikiem linii 

obrony i nie ma dowolności pozycji,  

W „Dwójkach” 2 x 2 zawodnik, który znajduje się na pozycji zagrywającego nie może 

blokować piłki. W „Dwójkach” dopuszcza się wykonanie zagrywki poprzez przebicie 

sposobem oburącz górnym lub przy pomocy rzutu jednorącz od dołu. Obowiązuje kolejność 

rotacji oraz błąd ustawienia. 

W „Trójkach” 3 x 3 – zawodnik, który znajduje się na pozycji zagrywającego nie może piłki 

blokować. Obowiązuje kolejność rotacji oraz błąd ustawienia. 

W „Czwórkach” 4 x 4 – zawodnik, który znajduje się na pozycji zagrywającego nie może piłki 

blokować ani atakować z wyskoku. Obowiązuje kolejność rotacji oraz błąd ustawienia.- 

obowiązuje kolejność zagrywki,  



System gry: 

Mecz rozgrywany jest w formie dwóch setów do 11 punktów przy zachowaniu różnicy 2 

punktów (np. 11:9; 12:10). 

W przypadku remisu rozgrywany jest 3 set do 7 przy zachowaniu różnicy 2 punktów (7:5) 

Liczba zdobytych setów odpowiada liczbie zdobytych punktów przez zespół. 

Każdy zespół ma prawo do 1 przerwy (30 s.) tylko podczas 3 seta.  

 

- Wysokość siatki / wielkość boisk:  

- 4 – ki 215 cm -dziewczęta, 224 cm - chłopcy boisko: / 14 m x 7 m /  

- 3 – ki 210 cm boisko: / 14 m x 4,5 m /  

- 2 – ki 200 cm boisko: / 10 m x 4,5 m /  

- Piłki w Kat. „Czwórek” – rozmiar 5: Piłki Molten V5M5000, Mikasa, Gala  

- Piłki w Kat. „Dwójek” i „Trójek” – rozmiar 4 lub piłka o rozmiarze 5, lżejsza 180 – 220g 

(polecana),  

Drużyna na rozgrzewkę przywozi własne piłki – organizator zapewnia piłki do gry.  

5. O końcowej klasyfikacji w Turnieju decyduje:  

- większa ilość zdobytych punktów,  

- lepszy stosunek małych punktów. 

Decyzją Zarządu PZPS i Wydziału Młodzieżowego zrezygnowano z ostatniego etapu 

rozgrywek, jakim był turniej makroregionalny i w związku z tym podjęto decyzję, że pierwsze 

trzy miejsca z finałów wojewódzkich bezpośrednio awansują do Turnieju Centralnego o Puchar 

Kinder + Sport   

6. Dokumenty uprawniające do gry:  

- Ważne badania lekarskie lub pisemna zgoda rodziców (druk w załączniku)  

- Lista zawodników potwierdzona przez Klub, Szkołę lub osobę fizyczną  

(opiekuna zespołu),  

-Zgłoszenie zespołu do WZPS oraz Organizatora danego Turnieju (Obowiązkowo)  

- Legitymacja szkolna lub dokument tożsamości ze zdjęciem.  



Terminy i Miejsca Turniejów poszczególnych etapów zostaną podane w komunikacie na 

stronie WZPS w zakładce Wydział Rozgrywek lub Wydział Szkolenia.  

Finał Centralny planowany jest na pierwszy tydzień lipca 2014, począwszy od środy 

02.07.2014 roku, ze względu na zwiększoną dwukrotnie ilość finalistów i związane z tym 

zabezpieczenie miejsc noclegowych, jak i sama formuła turnieju została wydłużona o jeden 

dzień grania. 

7. Organizatorzy poszczególnych etapów rozgrywkowych (turnieje miejskie, eliminacyjne 

oraz finał wojewódzki), zobowiązani są przesłać jak najszybciej (mailem lub listem 

poleconym) wyniki końcowe wraz pełną dokumentacją (listy zespołów z nazwiskami i 

imionami zawodników, itp.) do swojego Wojewódzkiego Koordynatora Projektu. 

- „Czwórki”, „Trójki” oraz „Dwójki” 

 - Sędzia Główny (odpowiedzialny za sprawozdanie z turnieju oraz ze prawidłowy przebieg 

Turnieju) oraz Sędziowie pełniący obowiązki Sędziów Prowadzących zawody w ilości równej 

ilości boisk na danym Turnieju, są wyznaczani bezpośrednio przez Organizatora danego 

Turnieju  

- Sędziów punktowych – sekretarzy zapewnia organizator turnieju,  

- Organizator ma obowiązek zapewnić opiekę medyczną lub apteczkę na zawodach oraz 

napoje dla zawodników.  

8. Podczas zawodów pełną odpowiedzialność i opiekę za zawodników / dzieci ponosi:  

- Trener,  

- Nauczyciel  

- Osoba desygnowana przez klub lub szkołę na zawody.  

9. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Główny Koordynator Projektu po zasięgnięciu opinii 

wszystkich stron. Jego decyzja jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.  

Jeżeli Klub/Szkoła, itp., mimo zgłoszenia się do danego Turnieju nie stawi się na zawodach, 

nie podając przyczyn nieobecności w terminie 24 godzin od terminu rozpoczęcia danego 

Turnieju – nie będzie dopuszczony do dalszych rozgrywek a jego dotychczasowe wyniki 

zostaną anulowane!!! 


