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MINI PUCHAR BAŁTYKU

W MINI SIATKÓWCE PLAŻOWEJ im. Janusza Kamińskiego
ORGANIZATOR:

Organizatorem Mini Pucharu Bałtyku im. J.Kamińskiego w mini siatkówce plażowej jest PZPS, Wydział Siatkówki
Plażowej ZZPS Szczecin, MOSiR Kołobrzeg, Urząd Miasta Kołobrzeg, Zachodniopomorska Federacja Sportu oraz
sponsorzy.

UCZESTNICY:
1.Mini Puchar Bałtyku im J.Kamińskiego w mini siatkówce plażowej rozegrany zostanie dla trzech kategorii
wiekowych:
- do lat 11 2011 r. i młodsi,
- do lat 12 2010 r. i młodsi,
- do lat 13 2009 r. i młodsi.
2.W turnieju mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy którzy:
- zostali zgłoszeni na adres e-mail: maro-mierzwa@wp.pl,
- posiadają ważne badania lekarskie- (może być druk F-02 ),
- posiadają dokument ze zdjęciem lub dowód potwierdzający tożsamość zawodnika,
- strój sportowy zgodnie z przepisami siatkówki plażowej PZPS (z numeracją 1 i 2 na koszulkach),
- dokonali opłaty startowej gotówką na odprawie technicznej
Wysokość opłaty startowej od pary zawodniczek / zawodników wynosi 90 zł. dla jednej kategorii wiekowej.
Wysokość opłaty za start w dwóch kategoriach wiekowych wynosi 160 zł.

TERMIN I MIEJSCE:
1. 07.07.- 10.07.2022 r. Kołobrzeg-wejście na boiska od ul. Fredry (obok Kamiennego Szańca)

PROGRAM SPORTOWO-ORGANIZACYJNY ZAWODÓW:
WPROWADZENIE

Przyjazd zespołów powinien się odbyć w dniu poprzedzającym gry w wybranej kategorii wiekowej.
Odprawa dla każdej z kategorii odbędzie się w hali sportowej „Millenium” ul. Łopuskiego 38 o godz .9:30 w
pierwszym dniu zawodów dla tej kategorii (patrz Harmonogram poniżej). Na odprawie odbędzie się weryfikacja
dokumentów uprawniających do gry, przyjmowanie opłaty wpisowej (odliczona gotówka !) oraz omówienie systemu
rozgrywek. Następnie odbędzie się losowanie par do rozstawienia.
Eliminacje do Turnieju Głównego odbędą się w pierwszym dniu zawodów dla wybranej kategorii o godz. 12:00.
Na podstawie wyników zespoły zostaną rozstawione do Turnieju Głównego.
Turniej Główny (Dzień drugi).System podwójnych eliminacji (brazylijski) do wyłonienia 8 najlepszych drużyn. Start
godz. 9:00
Finały (Dzień trzeci).Ciąg dalszy turnieju głównego do wyłonienia zwycięzców godz. 9:00. O 14:00 zaplanowana jest
dekoracja zwycięzców.

HARMONOGRAM .
6.07.2022 r . (środa) Przyjazd zespołów U13 i U11
7.07.2022 r. (czwartek) godz. 9:30- 11:00 Odprawa dla zespołów U13 i U11

godz. 12:00-18:00 eliminacje do Turnieju Głównego U13 i U11
Przyjazd zespołów U12

8.07.2022 r. (piątek) godz. 9:00- 13:30 Turniej Główny zespołów U13 i U11
godz. 9:30-11:00 Odprawa dla zespołów U12
godz. 13:30-18:00 Eliminacje do Turnieju Głównego U12

9.07.2022 r. (sobota) godz. 9:00-13:00 Finały U13 i U11
godz. 9:00-13:30 Turniej Główny U12

10.07.2022 r. (niedziela) godz. 9:00- 13:30 Finały U12



Kategoria 6.07. 7.07. 8.07. 9.07. 10.07.
U13 dziewcząt i
chłopców

Przyjazd 9:30
Odprawa
12:00
Eliminacje

9:00
Turniej
Główny

9:00
Finały

U11 dziewcząt i
chłopców

Przyjazd 9:30
Odprawa
12:00
Eliminacje

9:00
Turniej
Główny

9:00
Finały

U12 dziewcząt i
chłopców

Przyjazd 9:30
Odprawa
12:00
Eliminacje

13:30
Turniej
Główny

9:00
Finały

SYSTEM ROZGRYWEK:
1. O systemie rozegrania spotkań w turnieju, uczestnicy zostaną poinformowani przez Sędziego Głównego lub
Organizatora na odprawie technicznej. Zachęcamy do startu w dwóch kategoriach wiekowych.
2. Obowiązują przepisy PZPS.

ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: maro-mierzwa@wp.pl
do dnia 27.06. 2022 r. do godz. 19:00.Wwyjątkowych przypadkach zgłoszenia dokonać można na odprawie
technicznej.W zgłoszeniu należy podać:
- imiona i nazwiska uczestników(klub lub nazwę drużyny),
- kategorię wiekową, w której zespół będzie uczestniczył,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Zawody rozgrywane będą piłkami MIKASA VLS 300. Organizator zawodów zabezpiecza 2 piłki na boisko.
2. Organizator zabezpiecza wodę dla zawodników.
3. Sprawy sporne podczas trwania zawodów rozstrzyga Sędzia Główny.
4.W przypadku bardzo złych warunków pogodowych decyzje o kontynuowaniu zawodów podejmują
Sędzia Główny wraz z organizatorami turnieju.
5. Najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowe puchary, medale i dyplomy i nagrody rzeczowe,
6.Zespoły uczestniczące winny dokonać ubezpieczeń we własnym zakresie, organizator nie ponosi odpowiedzialności
za rzeczy pozostawione w szatniach (namiotach) przewidzianych jako pomieszczenia dla uczestników turniejów.
7.Wszelkich formalności dotyczących założenia licencji jak i opłat wpisowych będzie można dokonać bezpośrednio
na odprawie technicznej zawodów.
8.Organizator nie zabezpiecza bazy noclegowej dla uczestników turnieju. Koszty zakwaterowania i wyżywienia
startujący ponoszą we własnym zakresie.

BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA

Szkoła Podstawowa nr 7
ul: Okopowa 1a 78-100 Kołobrzeg
Obiekt w okresie wakacyjnym przystosowany do przyjmowania obozów sportowych. Wyżywienie na miejscu.
Możliwość dowozów obiadów na boiska. Możliwość organizacji konsultacji- zgrupowania przed Pucharem Bałtyku i
innych.
tel. 793920274 obozy.kolobrzeg@gmail.com

Prezes
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej

Marek Mierzwiński
tel. 603 083 342



MINI PUCHAR BAŁTYKU W MINI SIATKÓWCE PLAŻOWEJ im.. Janusza Kamińskiego

Założenia organizacyjne

1. Organizator

Polski Związek Piłki Siatkowej,Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej, MOSiR Kołobrzeg

2. Doświadczenie wnioskodawcy - informacja o dotychczas zrealizowanych podobnych

projektach/wydarzeniach ZZPS posiada ogromne doświadczenie w realizowaniu podobnych projektów.
Statutowa działalność Związku zakłada organizację rozgrywek piłki siatkowej oraz siatkówki plażowej dla
dzieci i młodzieży. Oprócz corocznych rozgrywek o Mistrzostwo województwa Związek organizuje turnieje
półfinałowe i finałowe młodzieżowych Mistrzostw Polski, Młodzieżowy Puchar Bałtyku jest turniejem
cyklicznym organizowanym od dwudziestu jeden lat na plażach nadmorskich województwa
Zachodniopomorskiego. Od siedmiu lat zawody odbywają się w Kołobrzegu w kooperacji z tamtejszym
MOSiR-właścicielem obiektu. Związek wielokrotnie współuczestniczył także w realizacji projektów rozgrywek
PZPS o randze Mistrzostw Polski Seniorów i Seniorek. Dyrektorem sportowym tych przedsięwzięć była osoba
obecnie kierująca projektem pn. Puchar Bałtyku.

3. Nazwa projektu / wydarzenia

MINI PUCHAR BAŁTYKU W MINI SIATKÓWCE PLAŻOWEJ im.. Janusza Kamińskiego
„ SIATKÓWKA WŚRÓD GWIAZD ”

4. Dziedzina działań

Sport młodzieżowy, propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym. Propagowanie wolontariatu wśród młodzieży.

5. Miejsce realizacji projektu - zasięg terytorialny / miejscowość

CYKLICZNY TURNIEJ O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM NA PLAŻY MILENIUM W KOŁOBRZEGU

6. Data realizacji 7.07.-10.07.2022 r.

7. Opis projektu

MINI Puchar Bałtyku w mini siatkówce plażowej zostanie rozegrany na plaży miejskiej w Kołobrzegu w
dniach 7.07.- 10.07. Zawody rozgrywane będą na 14 boiskach rozstawionych na plaży Milenium w
Kołobrzegu. Wokół powstanie tzw. "miasteczko siatkarskie" . W pierwszy dzień startu każdej kategorii
(Harmonogram w załączeniu) zaplanowano odprawę techniczną i oficjalne otwarcie zawodów.
Podczas odprawy technicznej przedstawieni zostaną goście specjalni- siatkarki KPS CHEMlK Police -
wielokrotnego Mistrza Polski kobiet. W pozostałe dni rozegranych zostanie około 650 meczów siatkówki
plażowej dla około 200 drużyn z Polski . Każdego dnia zawody będą trwać nieprzerwanie w godz.9-18. W
dniu 9.07. nastąpi zakończenie turnieju dla kategorii U13 i U11 , dzień później zakończą swoje dziewczęta i
chłopcy w kategorii U12. Zawody prowadzić będzie spiker i 11 sędziów. Obsługę techniczną stanowić będzie
grupa 8 doświadczonych organizatorów i około 20 wolontariuszy. Przewidziano imprezy towarzyszące, rejs
statkiem, wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego i inne. Każdy zawodnik otrzyma koszulkę meczową z
logotypami sponsorów, w tym PZPS.

8. Grupy docelowe/odbiorcy projektu - profil odbiorcy szacowana liczba
uczestników/odbiorców Projekt skierowany jest do młodych zawodników i zawodniczek siatkówki
plażowej z całej Polski oraz krajów ościennych i kibiców. Zawody odbywają się w trzech kategoriach
wiekowych dziewcząt i chłopców: do lat 11 (U11), do lat 17 (U12) i do lat 19 (U13). Spodziewamy się
udziału 200 drużyn czyli ponad 400 osób, na trybunach przygotowane będą miejsca dla 400 kibiców.
9. Cele i oczekiwane rezultaty projektu. - Promocja Polskiego Związku Piłki Siatkowej i jego partnerów
- Konfrontacja umiejętności, wymiana doświadczeń i popularyzacja siatkówki plażowej wśród dzieci i
młodzieży. - lntegracja środowiska siatkarskiego z całej Polski. - Promocja zdrowego trybu życia poprzez
popularyzację czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu. - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom



społecznym. - Zachowywanie właściwych postaw w tym "fair play", nabywanie umiejętności
"zdrowej"rywalizacji, radzenia sobie ze stresem i porażką. - Zapoznanie uczestników z walorami i zasadami
wypoczynku nad morzem. - Promocja regionu oraz sponsorów. - Zapoznanie z historią regionu i historią
Wojska Polskiego. - Wyłonienie najlepszych drużyn w poszczególnych kategoriach wiekowych na podstawie
wyników spotkań. - Umożliwienie konfrontacji Kadr Wojewódzkich siatkówki plażowej i ułatwienie naboru
trenerom SMS Spała
10. Inni sponsorzy projektu ZZPS ,Miasto Kołobrzeg , Zachodniopomorska Federacja Sportu w
Szczecinie, STALPRO, Klub Piłki Siatkowej CHEMIK Police, Tatarek- producent zasilaczy z Wrocławia ,
Uzdrowisko Wieniec Zdrój- producent wody Selenka , Kolastyna, Jan Niezbędny i inni.
11. Partnerzy w realizacji projektu PZPS, MOSiR Kołobrzeg, Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Miasto
Kołobrzeg, Zachodniopomorska Federacja Sportu, Starostwo Powiatu Kołobrzeskiego
12. lnformacje o oferowanych świadczeniach na rzecz PZPS Wokół boisk ustawione będą bandy
reklamowe, na których można umieścić dużą ilość banerów reklamowych w tym PZPS. Ponadto na terenie
boisk powstanie tzw. "miasteczko siatkarskie" w tym duże parasole dla zawodników dostarczone przez
sponsora. Wokół band możliwe jest ustawienie dmuchanych nośników reklamowych { balonów, bram itp)
oraz namiotów przebieralni dla zawodników i namiotów organizacyjnych. Zawodnicy i sędziowie zostaną
wyposażeni w koszulki meczowe z logo PZPS, w których będą zobowiązani grać i uczestniczyć w oficjalnych
ceremoniach.Zawody prowadzić będzie spiker informujący o wkładzie PZPS w organizację imprezy.
Ekspozycja nośników reklamowych od 6.07. od godzin porannych 11.07.. do godzin wieczornych- w sumie 5
dni. Na zawodach zaproszona będzie telewizja lokalna TVP, radio oraz prasa lokalna. Impreza zostanie
odpowiednio rozreklamowana w mediach społecznościowych.

13. Całościowy budżet projektu (netto) - 76 400 zł oczekiwana wysokość wsparcia ( netto) 21 900 zł.

14. ZAŁĄCZNIKI Harmonogram

HARMONOGRAM .
6.07.2022 r . (środa) Przyjazd zespołów U13 i U11
7.07.2022 r. (czwartek) godz. 9:30- 11:00 Odprawa dla zespołów U13 i U11

godz. 12:00-18:00 eliminacje do Turnieju Głównego U13 i U11
Przyjazd zespołów U12

8.07.2022 r. (piątek) godz. 9:00- 13:30 Turniej Główny zespołów U13 i U11
godz. 9:30-11:00 Odprawa dla zespołów U12
godz. 13:30-18:00 Eliminacje do Turnieju Głównego U12

9.07.2022 r. (sobota) godz. 9:00-13:00 Finały U13 i U11
godz. 9:00-13:30 Turniej Główny U12

10.07.2022 r. (niedziela) godz. 9:00- 13:30 Finały U12

Kategoria 6.07. 7.07. 8.07. 9.07. 10.07.
U13 dziewcząt i
chłopców

Przyjazd 9:30
Odprawa
12:00
Eliminacje

9:00
Turniej
Główny

9:00
Finały

U11 dziewcząt i
chłopców

Przyjazd 9:30
Odprawa
12:00
Eliminacje

9:00
Turniej
Główny

9:00
Finały

U12 dziewcząt i
chłopców

Przyjazd 9:30
Odprawa
12:00
Eliminacje

13:30
Turniej
Główny

9:00
Finały



PLAN RZECZOWO - FINANSOWY KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO
MINI PUCHAR BAŁTYKU

WMINI SIATKOWCE PLAŻOWEJ im. Janusza Kamiskiego- Kołobrzeg 2022

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE
OGÓŁEM

ZE ŚRODKÓW
PZPS

I CZĘŚĆ RZECZOWA Dane

1. Liczba uczestników ogółem: 300 300

a) liczba bezpośrednich uczestników zadania 300 300

b) liczba osób obsługujących zadanie 28 28

2. Termin realizacji zadania zleconego 7-10.07.2022 r.

3. Miejsce realizacji zadania zleconego Kołobrzeg- Plaża Milenium

I
I.

CZĘŚĆ FINANSOWA Koszty w PLN

Koszty bezpośrednie ogółem /suma 1-6/ : 76.400,00 21.900,00

1. Zużycie materiałów ogółem 3.600,00 0,00

b) dyplomy, medale, puchary 3.600,00 0,00

2. Usługi obce ogółem 15.000,00 0,00

a) transport uczestników, urządzeń, sprzętu 1.000,00 0,00

b) wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu 9.000,00 0,00

c) promocja przedsięwzięcia, wsparcie logistyczne,

działania marketingowe, usługi wydawnicze 5.000,00 0,00

3. Koszty obsługi ogółem 20.300,00 11.900,00

a) obsługa sędziowska / ilość osób-11/ 9.900,00 9.900,00

b) obsługa techniczna / ilość osób-6 / 8.400,00 0,00

c) obsługa medyczna /ilość osób -2/ 2.000,00 2.000,00

4. Wyżywienie 9.000,00 5.000,00

5. Zakwaterowanie 9.500,00 5.000,00

6. Inne koszty bezpośrednie

Zakup koszulek dla każdego uczestnika turnieju 19.000,00 0,00

Koszty pośrednie 0,00 0,00

Suma kosztów /bezpośrednie+pośrednie/ 76.400,00 21.900,00


