ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ
Regulamin Rozgrywek Minisiatkówki - sezon 2022/2023
1. Organizatorem rozgrywek minisiatkówki jest ZZPS.
2. Osobami odpowiedzialnymi za rozgrywki minisiatkówki są:
- Małgorzata Wrońska (rozgrywki dziewcząt),
- Dariusz Brambor (rozgrywki chłopców).
3. Wszystkie turnieje i spotkania zostaną rozegrane wg „Przepisów gry w mini siatkówce PZPS
oraz Regulaminu Rozgrywek Minisiatkówki ZZPS - sezon 2022/23.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć dziewczęta i chłopcy:
- 2010 i młodsi - czwórki,
- 2011 i młodsi - trójki,
- 2012 i młodsi - dwójki.
2. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zespoły, które spełnią poniższe warunki:
a. terminowe zgłoszenie ilości zespołów i ilości dzieci do rozgrywek należy wysłać na adres
e-mail; dziewczęta: m-wronska@o2.pl ; chłopcy: dariuszbrambor@wp.pl
b. zarejestrowanie
przed
pierwszym
turniejem
wszystkich
zawodników
w
Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS, w celu
wygenerowania zbiorowego Formularza F-02,
c. wniesienie opłaty startowej w kwocie 10 złotych od każdego zawodnika przed każdym
turniejem bezpośrednio u organizatora turnieju
d. przedstawienie przed każdym turniejem kompletu dokumentów uprawniających do gry.
e. Termin zgłoszeń upływa 23 października 2022
3. Składy drużyn:
a. ilość zawodników:
- „Czwórki” – 4 zawodników grających + maksymalnie 2 rezerwowych,
- „Trójki” – 3 zawodników grających + maksymalnie 2 rezerwowych,
- „Dwójki” – 2 zawodników grających + maksymalnie 1 rezerwowych.
b. Skład osobowy zespołów w danej kategorii należy dostarczyć organizatorowi przed
pierwszym turniejem w sezonie (na zbiorowym formularzu F-02 zaznaczamy numery
zespołów)
c. Podczas zawodów może przebywać przy zespole tylko 1 trener lub opiekun
d. Podczas zawodów pełną odpowiedzialność za zawodniczki/ków danego zespołu ponosi
osoba delegowana na turniej przez podmiot zgłaszający zespół.

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO GRY
Dokumentami uprawniającymi do gry są:
1. Formularz F-02 (wygenerowany z Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji Klubów
i Zawodników – 1 na każdą kategorie wiekową) wraz z wpisanymi datami wykonania
badania lekarskiego i ważności badania lekarskiego. W przypadku nie wpisania
badań do systemu należy okazać aktualne badania podczas zawodów. Na jednym
formularzu F-02 powinni być zgłoszeni zawodnicy wszystkich drużyn danej kategorii
oraz wszyscy trenerzy uprawnieni do prowadzenia zespołu. Formularz F-02
obowiązuje we wszystkich turniejach.
2. Formularz zgłoszeniowy i składy poszczególnych zespołów (załącznik nr 1+ lista
zespołów), który należy przekazać organizatorowi przed każdym turniejem.
Dokumenty zostaną przekazane do Wydziały Minisiatkówki ZZPS.
3. Legitymacja szkolna lub dokument tożsamości ze zdjęciem
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku.
SYSTEM ROZGRYWEK
1. Rozgrywki wszystkich kategorii przeprowadzone będą w formie ligi, bez odpadania
zespołów z rozgrywek. Przewidywany początek rozgrywek – listopad 2022
2. Systemy dla poszczególnych kategorii zostaną opracowane przez opiekunów
poszczególnych rozgrywek po upływie terminu zgłoszeń i opublikowane na stronie ZZPS.
3. Ilość turniejów w danej kategorii jest zależna od ilości zgłoszonych zespołów.
4. Do finału wojewódzkiego awansuje 6 zespołów w kategorii dwójek, trójek oraz czwórek.
5. Finał wojewódzki rozegrany będzie w maju 2023. Dokładny termin zawodów zostanie
podany na stronie ZZPS.
ORGANIZACJA TURNIEJÓW
1. Chęć organizacji turniejów należy zawrzeć w formularzu zgłoszeniowym. Gospodarz
turnieju otrzymuje do organizacji zawodów dofinansowanie (kwota uzależniona od
ilości startujących zespołów).
2. Obowiązki gospodarza:
a. przygotowanie obiektu zgodnie z przepisami gry w minisiatkówkę
b. zabezpieczenie numeratorów oraz ich obsługi w ilości zgodnej z ilością boisk
c. zapewnienie opieki medycznej
d. zabezpieczenie piłek zgodnych z przepisami gry w minisiatkówkę w ilości
niezbędnej do rozegrania turnieju – Molten
e. zapewnienie szatni dla zawodników oraz sędziów
f. określenie miejsca, w którym przebywać mogą postronni uczestnicy zawodów
(opiekunowie, kibice), tak by nie przeszkadzały w rozgrywaniu spotkań
g. weryfikacja dokumentów oraz przesłanie wraz z wynikami po zawodach do
koordynatorów ZZPS w ciągu 7 dni od zakończenia danego turnieju.
h. Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje zawodników
odniesione w trakcie turnieju. Obowiązek ubezpieczenia zawodników leży po
stronie podmiotów zgłaszających drużyny do rozgrywek.
i. Organizator turnieju nie ma obowiązku zapewnienia piłek do rozgrzewki. Zespoły
uczestniczące w turnieju mają posiadać je we własnym zakresie.

j.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione
w szatniach.

SĘDZIOWANIE ZAWODÓW
Organizatorzy zawodów zapewniają obsługę sędziowską (np. starszych zawodników)
w ilości równej boiskom przewidzianym na dany turniej). Finał wojewódzki sędziują
wyznaczani sędziowie ZZPS. Koszt delegacji sędziowskich ponosi ZZPS.
ZASADY UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEPISÓW GRY W MINISIATKÓWKĘ
1. Wydział Minisiatkówki ZZPS rozstrzyga w kwestii usprawiedliwienia nieobecności
zespołu z przyczyn losowych.
2. Wydział Minisiatkówki zastrzega sobie prawo do wyrażenia zgody do możliwości
zmiany terminu rozegrania danego turnieju za zgodą wszystkich zainteresowanych
drużyn.
3. Pierwsze turnieje Ligi Wojewodzkiej ZZPS zostaną rozegrane w listopadzie 2022 na
tzw. turnieju roztawieniowym, na podstawie którego utworzone zostaną ligi.
Sprawy organizacyjne
1. Wydział Minisiatkówki ZZPS zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub skrócenia
systemów rozgrywek.
2. Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie turnieju, nieujęte niniejszym
regulaminem, rozstrzyga Wydział Minisiatkówki ZZPS.

Koordynatorzy Wydziału Minisiatkówki ZZPS
Małgorzata Wrońska
Dariusz Brambor

