Koszalin, dn. 03.04.2009r.

ANEKS do KOMUNIKATU nr 12/2008/2009 Wydziału Rozgrywek
Zachodniopomorskiego WZPS dotyczący mistrzostw województwa
w minisiatkówce dziewcząt i chłopców cyklu 2008/2009
ZGŁOSZONE ZESPOŁY W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH
Chłopcy; termin: 25.04.2009r. - (sobota) - „trójki”
1. „Bronek” Koszalin – gospodarz
2. „Delfin” Darłowo
3. „Sokół” Ustronie Morskie
4. „Olimpijczyk” Drawsko Pomorskie
5. „Błyskawica” Szczecin
6. „Żak” Pyrzyce
7. „Sztorm” Darłowo
8. „Olimp” Łobez
RAZEM:

5 zespołów
1 zespół
2 zespoły
3 zespoły
3 zespoły
2 zespoły
2 zespoły
3 zespoły
21 zespołów

Chłopcy; termin: 26.04.2009r. - (niedziela) - „czwórki”
1. OPP-Powiat Kołobrzeski – gospodarz
2. „Sokół” Ustronie Morskie
3. „Błyskawica" Szczecin
4. „Bronek” Koszalin
5. „Olimp” Łobez
6. „Podjuchy” Szczecin
7. „Delfin” Darłowo
8. „Orliki” Szczecin
RAZEM:

2 zespoły
1 zespół
2 zespoły
2 zespoły
1 zespół
1 zespół
1 zespół
1 zespół
11 zespołów

Dziewczęta; termin: 09.05.2009r. - (sobota) - „czwórki”
1. „Olimp" Łobez – gospodarz
2. „Barnim" Goleniów
3. „Sztorm" Darłowo
4. OPP-Powiat Kołobrzeski
5. „Pogodno” Szczecin
6. OSiR Darłowo
7. „Olimpijczyk” Drawsko Pomorskie
8. „Sokół” Ustronie Morskie
9. „Delfin” Darłowo
10. „Mieszko” Połczyn Zdrój
11. „Osiemnastka” Szczecin
RAZEM:

2 zespoły
1 zespół
2 zespoły
2 zespoły
1 zespół
3 zespoły
1 zespół
1 zespół
1 zespół
1 zespół
2 zespoły
17 zespołów

Dziewczeta; termin: 16.05.2009r. - (sobota) - „dwójki”
1. „Olimpijczyk" Drawsko Pom. – gospodarz 3 zespoły
2. OSiR Darłowo
4 zespoły
3. „Delfin" Darłowo
1 zespół
4. OPP-Powiat Kołobrzeski
3 zespoły
5. „Barnim” Goleniów
1 zespół
6. „Pogodno” Szczecin
3 zespoły
7. „Sztorm” Darłowo
2 zespoły
8. „Sokół” Ustronie Morskie
3 zespoły
9. „Mieszko” Połczyn Zdrój
4 zespoły
10. „Osiemnastka” Szczecin
4 zespoły
RAZEM:
28 zespołów

Chłopcy; termin: 23.05.2009r. - (sobota) - „dwójki”
1. „Olimpijczyk” Drawsko Pom. – gospodarz 5 zespołów
2. OPP-Powiat Kołobrzeski
7 zespołów
3. „Żak" Pyrzyce
2 zespoły
4. „Orliki” Szczecin
1 zespół
5. „Bronek” Koszalin
4 zespoły
6. „Sokół” Ustronie Morskie
2 zespoły
7. „Grot” Dygowo
3 zespoły
8. „Delfin” Darłowo
1 zespół
RAZEM:
25 zespołów

Dziewczęta; termin: 31.05.2009r. ew. 23.05.2009r. - (sobota) - „trójki”
1. „Sztorm" Darłowo – gospodarz
2. „Orliki" Szczecin
3. OSiR Darłowo
4. OPP-Powiat Kołobrzeski
5. „Delfin” Darłowo
6. „Pogodno” Szczecin
7. „Osiemnastka” Szczecin
8. „Mieszko” Połczyn Zdrój
9. „Barnim” Goleniów
10. „Sokół” Ustronie Morskie
RAZEM:

3 zespoły
1 zespół
2 zespoły
1 zespół
1 zespół
1 zespół
4 zespoły
2 zespoły
2 zespoły
2 zespoły
19 zespołów

1. Zawody dziewcząt i chłopców odbędą się w/w miejscach i terminach oraz podanych składach
zespołowych. Początek wszystkich turniejów ustala się na godzinię 10.30; 10.00 - losowanie
(bez rozstawień) i odprawa techniczna z sędzią głównym; 9.15-10.00 - weryfikacja
dokumentów zawodników uprawniających do gry. Systemem rozgrywek - podwójne eliminacje
– tzw. „brazylijski”. Poniżej podajemy szczegółowe kryteria i zasady rozgrywania mistrzostw.
Zgodnie z taryfikatorem opłat ZZPS na sezon 2008/2009, w zawodach mini piłki siatkowej
startowe od jednego zespołu wynosi w: dwójkach - 10,00 PLN; w trójkach - 15,00 PLN i w
czwórkach - 20,00 PLN – płatne przed zawodami gotówką u przedstawiciela ZZPS w/g
wystawionych dowodów wpłaty gotówkowych i dosłanych po zakończeniu zawodów rachunków.
Pozostałe informacje dotyczące zawodów wraz z miejscem ich rozgrywania znajdują się w
punkcie 3 niniejszego komunikatu.
DZIEWCZĘTA
Lp.
1.
2.
3.

Kategoria:
Dwójki 2x2
Trójki 3x3
Czwórki 4x4

Boisko:
4,0m x 5,0m
4,5m x 7,0m
7,0m x 7,0m

Siatka:
200 cm
210 cm
215 cm
CHŁOPCY

Zawodniczki:
2 + l rez.
3 + l rez.
4 + 2 rez.

Roczniki:
1998 i mł.
1997 i mł.
1996 i mł.

Ilość setów:
1 set do 25p.
l set do 25p.
do 2 wygr. setów

Lp.
1.
2.
3.

Kategoria:
Dwójki 2x2
Trójki 3x3
Czwórki 4x4

Boisko:
4,0m x 5,0m
4,5m x 7,0m
7,0m x 7,0m

Siatka:
200 cm
210 cm
224 cm

Zawodnicy:
2 + l rez.
3 + l rez.
4 + 2 rez.

Roczniki:
1998 i mł.
1997 i mł.
1996 i mł.

Ilość setów:
1 set do 25p.
l set do 25p.
do 2 wygr. setów

2. Obsada sędziowska zawodów:
Poszczególne mecze na turniejach rozgrywane będą na czterech boiskach dla dziewcząt i chłopców.
Obsługiwać je będzie obsada sędziowska wyznaczona przez Referaty Obsad WS-ZZPS w Koszalinie –
ze względu na to, że gospodarze wszystkich zawodów to kluby sportowe obsługiwane przez sędziów z
tzw. regionu koszalińskiego ZZPS.
· Na zawody „dwójek” i „trójek” po 1 arbitrze na każde z czterech boisk oraz dodatkowo sędzia
główny turnieju – razem 5 sędziów.
· Na zawody „czwórek” po 2 arbitrów na każde z czterech boisk oraz dodatkowo sędzia główny
turnieju – razem 9 sędziów.
· Dodatkowo gospodarz zawodów ma obowiązek zapewnić przeszkolonych sędziów sekretarzy do
pisania uproszczonych protokółów zawodów i obsługujących tablicę wyników - po 1 osobie na
każde z czterech boisk!
3. Informacje różne i postanowienia organizacyjne:
a) gospodarz zawodów zobowiązany jest do:
- pokrycia wszystkich kosztów związanych z organizacją zawodów w tym obsługi sędziowskiej
w/g obowiązujących regulaminów oraz zapewnienia uroczystej oprawy turnieju w tym
mikrofonu dla sędziego głównego
- zawiadomienia uczestniczących klubów i wyznaczonej obsady sędziowskiej (wyznaczona
będzie na 5 dni przed poszczególnymi turniejami) o terminie, miejscu i godzinie rozgrywania
zawodów
- zabezpieczenia pomocniczej obsady sędziowskiej – tj. osób przeszkolonych do pisania
uproszczonych protokółów
- zabezpieczenia niezbędnego sprzętu sportowego do przeprowadzenia zawodów, w tym piłek
do minisiatkówki – minimum po 2 piłki na jedno boisko dla „dwójek” i „trójek”; UWAGA!
„czwórki” grają normalnymi przepisowymi piłkami do siatkówki.
- przygotowania 4 boisk do gier w każdej kategorii wiekowej, ze względu na dużą liczbę
zgłoszonych drużyn
- dodatkowo na boiskach do gier „czwórek” należy wykleić linię ataku w odległości 2,5 m od
linii środkowej boiska – należącą do „pola ataku”.
- zabezpieczenia opieki medycznej na turnieju!
b) uczestniczące zespoły zobowiązane są do:
- przedstawienia na odprawie technicznej sędziemu głównemu list zgłoszeń poszczególnych
drużyn /imię i nazwisko oraz data urodzenia zawodnika(czki)/ a także niezbędnych badań
lekarskich zawodników(czek), dokumentu pozwalającego sprawdzić rok urodzenia
zawodników(czek) - tj. np. legitymacja szkolna, odpis aktu urodzenia, paszport itp...; oraz
dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty do przedstawiciela ZZPS za tegoroczne
rozgrywki minisiatkówki.
- potwierdzenia do organizatora zapotrzebowania na ewentualne wyżywienie, noclegi, itp...
- stosowania się do wytycznych WR-ZZPS, sędziego głównego i gospodarza zawodów
c) zespoły, które zajmą pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują
od organizatora - ZZPS pamiątkowe puchary i medale, czwarta drużyna otrzyma dyplomy
d) awans do zawodów makroregionalnych, które odbędą się w czerwcu b.r. uzyskują
mistrzowie i wicemistrzowie województwa wszystkich kategorii wiekowych
Do wiadomości:
1. Zainteresowane Kluby
- /16/
2. Sędziowie główni zawodów - /6/
3. WR-ZZPS K-lin a/a
- /2/
4. ZZPS Oddz. Szczecin
- /1/
5. Media Regionalne
- /5/

