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Komunikat Organizacyjny
cyklu zawodów Kinder+Sport 2015

o Mistrzostwo woj. lubelskiego w mini siatkówce

Lublin, dn. 12 marca 2015 r.

1) Organizator i Koordynator rozgrywek
Organizatorem rozgrywek mini siatkówki jest WZPS w Lublinie.
Koordynatorem rozgrywek,  który  czuwa  nad  ich  sprawnym  i  prawidłowym
przebiegiem jest P. Renata Łapa.

2) Podstawowe cele organizacji zawodów mini siatkówki
Organizacji  i  przebiegowi  zawodów mini  siatkówki na etapie eliminacji  lokalnych
(rejonowych) i miejskich winny przyświecać następujące cele:
1. stworzenie atmosfery i  warunków do dobrej  zabawy oraz  rozrywki  dla  dzieci

poprzez aktywny wypoczynek,
2. ukazanie dzieciom, że sport to nie tylko rywalizacja, ale także źródło nowych

doświadczeń, przyjaźni oraz wspomnień na całe życie,
3. przekazanie nauki, że poświęcenie i ciężka praca może pomóc osiągnąć sukces,

ale także jak poradzić sobie z przegraną (niepowodzeniem),
4. zachęcenie  dzieci  do  podejmowania  wyzwań  sportowych  oraz  zaszczepienie

elementarnych zasad rywalizacji, w tym zasad fair-play.
Głównym celem podczas finałów wojewódzkich będzie wyłonienie zespołów, które
wezmą udział w zawodach ogólnopolskich.

3) Kategorie rozgrywek i skład zespołu

Kategoria Rok urodzenia Ilość zawodników w zespole

dwójki „żuczki” 2004 2 + 1 rezerwowy

trójki „krasnale” 2003 3 + 2 rezerwowych

czwórki „skarzty” 2002 4 + 2 rezerwowych
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Składu zespołu: począwszy od finału wojewódzkiego, aż do finału ogólnopolskiego
zmiana w składzie zespołu możliwa jest wyłącznie w przypadku kontuzji lub innych
wypadków losowych po uprzednim poinformowaniu WZPS w Lublinie.

4) Zasady organizacyjne rozgrywek
Zawody odbywają się w 2 etapach:
1. eliminacje lokalne i miejskie – zawody rozgrywane są w poszczególnych rejonach

woj. lubelskiego, zgodnie z podziałem geograficznym określonym w załączniku;
2. finał  wojewódzki  –  dla  zwycięzców  eliminacji;  kwalifikacja  do  turnieju

finałowego  będzie  uzależniona  od  liczby  zespołów  uczestniczących  w
poszczególnych zawodach eliminacji lokalnych oraz liczby turniejów.

Przyjmuje  się  generalną  zasadę,  że  w  eliminacjach  lokalnych  w  poszczególnych
rejonach  winny  zostać  zorganizowane  przynajmniej  po  2  turnieje  dziewcząt  i
chłopców.  Jeżeli  w  danym rejonie  zostanie  rozegrana  większa  liczba  zawodów –
przyjmuje się najlepsze 2 wyniki danego zespołu, przy czym jeśli po ustaleniu w ten
sposób dwóm lub więcej zespołom przypada równorzędne miejsce – uwzględnia się
wyniki z wszystkich zawodów eliminacyjnych. Do finału wojewódzkiego zakwalifikują
się po 2 najlepsze zespoły z każdego rejonu (w każdej kategorii). Pozostałe miejsca
zostaną obsadzone przez Wydział Minisiatkówki.
Turniej finałowy zostanie rozegrany dla następującej liczby zespołów:

Kategoria Rok urodzenia Liczba zespołów w finałach

dwójki „żuczki” 2004 12

trójki „krasnale” 2003 12

czwórki „skarzty” 2002 12

5) Przepisy Gry i dopuszczalne zmiany w zawodach eliminacyjnych
Obowiązującymi  przepisami  podczas  wszystkich  zawodów  (eliminacyjnych  i
finałowych)  są  Przepisy i  zasady gry w mini  siatkówce w Polsce opracowane
przez PZPS w listopadzie 2014r. (dołączone do niniejszego dokumentu) – zawody
finałowe odbędą się zgodnie z tymi przepisami (chyba że zmiany wprowadzi PZPS).

Zmiany  w  Przepisach,  interpretacje  i  zasadnicze  różnice dot.  rozgrywek
Szkolnego Związku Sportowego – obowiązujące w rozgrywkach Kinder+Sport:

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

Kategoria Boisko Wys. siatki Piłki
dwójki „żuczki” 4,5 x 10,0 m 200 cm piłki do mini siatkówki (rozm. 4)

trójki„krasnale” 4,5 x 14,0 m 210 cm piłki do mini siatkówki (rozm. 4)

czwórki „skarzty” 7,0 x 14,0 m dz: 215/ch: 224 cm piłki do siatkówki (rozm. 5)

2. Dotknięcie siatki: błędem jest dotknięcie całego obszaru siatki pomiędzy antenkami (w
tym górnej taśmy siatki oraz antenek) w czasie gry piłką przez zawodnika lub mające
wpływ na grę przeciwnika.
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3. Przekroczenie  linii  środkowej: błędem jest  dotknięcie  boiska  przeciwnika  całą  stopą
(całymi  stopami).  Dozwolone  jest  dotknięcie  boiska  przeciwnika  inną  częścią  ciała,
jeżeli nie przeszkodzi to w grze przeciwnikowi (np. w zagraniu przez niego (odbiciu)
piłki).

4. 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.
5. Błędy związane z ustawieniem zawodników na boisku:

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.

6. System  gry: mecz  rozgrywany  jest  w  formie  dwóch  setów  do  15  punktów  przy
zachowaniu różnicy 2 punktów (np. 15:9; 17:15); w przypadku remisu rozgrywany jest 3
set do 11 przy zachowaniu różnicy 2 punktów (11:9).
Każdy zespół ma prawo do 1 przerwy (30 s.) podczas każdego seta.

Wyłącznie  podczas  eliminacji  lokalnych  (rejonowych) oraz  pod  warunkiem
wcześniejszych uzgodnień z Wydziałem Mini siatkówki WZPS oraz po przekazaniu
stosownych informacji przed rozpoczęciem zawodów wszystkim uczestniczącym
w nich zespołom dopuszczalne jest zastosowanie następujących zmian:

➢ tylko w przypadku znaczącej liczby zgłoszonych zespołów i tylko w meczach
eliminacyjnych  danego  Turnieju  skrócenie  systemu  rozgrywania  meczu  do
jednego seta do 21 lub 25 punktów, z zachowaniem zasady 2 pkt przewagi;
wówczas  zespołowi  przysługuje  1  przerwa  (system  21  pkt)  lub  2  przerwy
(system 25 pkt); mecze półfinałowe i finałowe w danym turnieju o miejsca 1-4
należy rozgrywać zgodnie z pkt. 6.

Pełna treść przepisów obowiązujących w rozgrywkach mini siatkówki dostępna
jest na stronie internetowej WZPS w Lublinie (www.wzps.lublin.pl).

6) Harmonogram i zgłoszenia do zawodów
Zgłoszenia do eliminacji miejskich dla m. Lublin – wyłącznie elektronicznie, na adres
e-mail:  wzps@wzps.lublin –  w  tytule  „Kinder+Sport  –  m.  Lublin”;  w  wiadomości
należy  podać  wyłącznie  liczbę  zespołów  i  określić  kategorię  (dwójki  /  trójki  /
czwórki).
Zgłoszenia do pozostałych eliminacji  lokalnych tylko i  wyłącznie bezpośrednio
u Organizatora danych zawodów lokalnych (rejonowych).
Na zawody należy stawić się z Kartą zgłoszeniową wg załączonego wzoru.
Harmonogram poszczególnych zawodów zostanie podany odrębnym komunikatem.
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Podział na rejony (strefy) w eliminacjach lokalnych

Rozgrywki dziewcząt (5 rejonów): Rozgrywki chłopców (4 rejony):

Uwaga:

Organizatorzy poszczególnych Turniejów
zostaną podani odrębnym Komunikatem!!!

WZPS w Lublinie prosi o zgłaszanie się Klubów, Szkół i Instytucji,
które chcą i mają możliwości organizacji ww. zawodów eliminacyjnych
w poszczególnych rejonach (zgłoszenia na adres wzps@wzps.lublin.pl).

Lp. Powiat Rejon eliminacji
1 Lublin (miasto) miejskie
2 Biała Podlaska (miasto) północny
3 bialski północny
4 łukowski północny
5 włodawski północny
6 parczewski północny
7 radzyński północny
8 Chełm (miasto) wschodni
9 chełmski wschodni
10 krasnostawski wschodni
11 łęczyński wschodni
12 świdnicki wschodni
13 Zamość (miasto) południowy
14 biłgorajski południowy
15 hrubieszowski południowy
16 janowski południowy
17 tomaszowski południowy
18 zamojski południowy
19 kraśnicki zachodni
20 lubartowski zachodni
21 lubelski zachodni
22 opolski zachodni
23 pułwaski zachodni
24 rycki zachodni

Lp. Powiat Rejon eliminacji
1 Lublin (miasto) miejskie
2 Biała Podlaska (miasto) północny
3 bialski północny
4 lubartowski północny
5 łukowski północny
6 włodawski północny
7 parczewski północny
8 radzyński północny
9 Chełm (miasto) południowowschodni
10 Zamość (miasto) południowowschodni
11 chełmski południowowschodni
12 hrubieszowski południowowschodni
13 krasnostawski południowowschodni
14 łęczyński południowowschodni
15 świdnicki południowowschodni
16 tomaszowski południowowschodni
17 zamojski południowowschodni
18 biłgorajski południowozachodni
19 janowski południowozachodni
20 kraśnicki południowozachodni
21 lubelski południowozachodni
22 opolski południowozachodni
23 pułwaski południowozachodni
24 rycki południowozachodni
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