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Lublin, dn. 27 listopada 2014 r. 

 

Komunikat Organizacyjny 

XXIII Mikołajkowego Turnieju Minisiatkówki 
 

1. Organizatorzy: 

 
 

Towarzystwo Piłki Siatkowej 

w Lublinie 

 
Zespół Szkół nr 5 

im. Jana Pawła II w Lublinie 

 

Wojewódzki Związek 

Piłki Siatkowej 

w Lublinie 

Współorganizatorzy: 

 
Urząd Miasta Lublin 

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski 

w Lublinie 

 

2. Termin i miejsce:  13-14 grudnia 2014 r. 

Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie 

ul. Elsnera 5 
 

3. Uczestnicy. Zespoły rywalizują w 3 kategoriach wiekowych: 

1) Żuczki- ur. 2004r. (kl. IV) – dwójki + 1 rezerw. – osobno dziewczęta i chłopcy 

2) Krasnale- ur. 2003r. (kl. V) – trójki + 1 rezerw. – osobno dziewczęta i chłopcy 

3) Skrzaty– ur. 2002r. (kl. VI) – czwórki +1 rezerw. - osobno dziewczęta i chłopcy 

Zgłoszenia do zawodów OSTATECZNE do dnia 9 XII – wg załączonego wzoru na adres: 

wzps@wzps.lublin.pl  

 

4. Program:  zbiórka 30 minut przed rozpoczęciem każdej kategorii 

 Sobota, 13 XII (dziewczęta): 09:30 – 12:30 dwójki (żuczki)  

   12:30 – 15:30 trójki (krasnale) 

  15:30 – 18:30 czwórki (skrzaty) 

 Niedziela, 14 XII (chłopcy): 09:30 – 12:30 dwójki (żuczki)  

  12:30 – 15:30 trójki (krasnale) 

  15:30 – 18:30 czwórki (skrzaty) 

Dyplomy, nagrody i upominki będą wręczane po zakończeniu każdej kategorii!!! 
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5. Postanowienia organizacyjne: 

 Każda drużyna bierze udział w zawodach z Opiekunem. 

 Organizator nie zabezpiecza piłek do rozgrzewki. 

 Drużyny występują w jednolitych koszulkach z numerami. 

 Zawodnicy/czki muszą być ubezpieczeni na czas udziału w zawodach. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych nieszczęśliwych 

wypadków i następstw. 

 Wszyscy zawodnicy powinni posiadać zgodę lekarza na udział w turnieju. 

 Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator turnieju i jemu przysługuje prawo 

interpretowania zasad rozgrywania zawodów. 

 Wszystkich obowiązuje czyste obuwie sportowe na zmianę. 

Wpisowe 

od zespołu: 

Dwójki (żuczki) Trójki (Krasnale) Czwórki (Skrzaty) 

12 zł 16 zł 20 zł 

Max. ilość zespołów: 32 32 16 

 

6. Przepisy gry: 

UWAGA – zmiany przepisów gry w minisiatkówce opublikowane przez PZPS pod koniec 

listopada 2014 r. (całość Przepisów w załączniku)!!! 

 Boisko do gry (szer. x dł.), wysokość siatki i rodzaje piłek: 

 Dwójki (żuczki): boisko 4,5 x 10,0 m, wys. siatki 200 cm, piłki do minisiatkówki 

(rozm. 4), 

 Trójki (krasnale): boisko 4,5 x 14,0 m, wys. siatki 210 cm, piłki do minisiatkówki 

(rozm. 4), 

 Czwórki (skrzaty): boisko 7 x 14,0 m, wys. siatki 200 cm, piłki do siatkówki (rozm. 5). 

 W eliminacjach mecze rozgrywane są w formie 1 seta do 15 punktów, zaś w finałach 

w formie 1 seta do 25 punktów (dot. wyłącznie turnieju Mikołajkowego). 

 Dotknięcie siatki – błędem jest dotknięcie całego obszaru siatki w czasie gry piłką (w tym 

górnej taśmy siatki). 

 Przepisy związane z zawodnikiem zagrywającym: 

 We wszystkich kategoriach obowiązuje kolejność rotacji. 

 Dwójki (żuczki): dopuszcza się wprowadzenie piłki do gry odbiciem oburącz sposobem 

górnym; zawodnik zagrywający może atakować i blokować. 

 Trójki (krasnale): zawodnik zagrywający nie może blokować piłki (ale może atakować 

piłkę znajdującą się na dowolnej wysokości). 

 Czwórki (skrzaty): zawodnik zagrywający nie może blokować piłki, ani atakować 

piłki, która znajduje się całkowicie powyżej górnej taśmy siatki. 

 Błędy związane z ustawieniem: 

 W grze dwójek nie występują żadne ograniczenia związane z ustawieniem. 

 W grze trójek i czwórek: zawodnik, który jako ostatni wykonywał zagrywkę – w 

ustawieniu do przyjęcia zagrywki traktowany jest jako zawodnik II linii. 

Pozostali zawodnicy traktowani są jako zawodnicy I linii i powinni zajmować 

swoje pozycje zgodnie z rotacją: co najmniej 1 zawodnik I linii powinien 

znajdować się przed zawodnikiem II linii. 


