
 

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ 

Ul. Ptaszyckiego 4/207, 31-979 KRAKÓW 

tel. 785 502 112         Kinder+ Sport Kraków 2015 
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Kraków, dn. 20.05.2015 

Komunikat nr 1                                                                                                                                                                          

XXI Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki                                                                                       

Kinder + Sport, Kraków 2-5 lipiec 2015 

1. Miejsce i termin turnieju: 

Turniej zostanie przeprowadzony w dniach 2-5.07.2015 w Krakowie.  

Miejsce rozgrywania turnieju :- Hale Wisły Kraków ul. Reymonta 22, Obiekty Akademii Górniczo 

Hutniczej Kraków oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Piastowskiej. 

2. Zasady rozgrywania  turnieju: 

W turnieju minisiatkówki klas IV - VI uczestniczą medaliści każdego finału wojewódzkiego z każdej 

kategorii wiekowej: 

 rocznik 2002(13 lat) – kategoria  „czwórki” 

 rocznik 2003 (12 lat) – kategoria  „trójki” 

 rocznik 2004 (11 lat ) – kategoria „dwójki” 

Spotkania rozgrywane będą zgodnie przepisami i zasadami gry zawartymi w „Przepisach i Zasadach 

Gry w Minisiatkówce w Polsce w roku 2015” oraz zgodnie z Regulaminem turnieju, dostępne na 

stronie: www.kinderkrakow2015.pl ; www.kindersport.pl; www.fps-org.pl  

3. Dokumenty 

Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej dokonują zgłoszeń swoich ekip na potwierdzonych 

„Formularzach zgłoszeniowych” (zał. nr 1) do dnia 23 czerwca br.(scan) na adres:  mzps@mzps.pl 

Formularze zgłoszeniowe dostępne będą na stronie www.kinderkrakow2015.pl w zakładce  

Komunikaty                                                                                                                       

Zawodnicy i zawodniczki uczestniczący w Turnieju Finałowym Kinder + Sport muszą posiadać: 
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 aktualne badania lekarskie lub pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz  

zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2); 

 legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. 

WAŻNE! Ze względów technicznych weryfikację  dokumentów zawodniczek i zawodników 

dokonują macierzyste WZPS-y.  Weryfikacji dokonują koordynatorzy lub wskazane przez nich osoby 

poświadczając ten fakt na formularzu zgłoszeniowym (Zał. nr 1). Trener (opiekun) podczas turnieju 

finałowego w Krakowie może w każdej chwili zostać poproszony o przedstawienie powyższych 

dokumentów. Brak skutkuje eliminacją z rozgrywek. Weryfikacja w macierzystych WZPS-ach nie 

zwalnia z obowiązku posiadania przez  zawodników i zawodniczki wymienionych dokumentów.  

W przypadku wpłynięcia uzasadnionego protestu, dokumenty te będą sprawdzane. W przypadku 

braku ważności badań lekarskich(zgody rodziców) lub dokumentu potwierdzającego tożsamość 

zespół zostaje automatycznie zdyskwalifikowany. Organizatorzy proszą o uważne sprawdzenie 

dokumentów, ponieważ błąd weryfikatora z macierzystego WZPS-u może skutkować 

dyskwalifikacją zespołu.  

4. Przyjazd i akredytacja  zespołów: 

4.1. Przyjazd zespołów w dniu 2.07.2015 r.  (czwartek), w godz. 14.00 – 18.00 . 

4.2. Akredytacja przedstawicieli drużyn   – biuro zawodów – Piastowska 26a – Hala AGH – początek 

godz. 12.00 ( odbiór bloczków, gadżetów) 

4.3. Otwarcie turnieju 02.07– godz. 20.00 – (miejsce zbiórki zostanie podane) 

4.4.Wyżywienie uczestników turnieju przewidywane jest: 

 w miejscach wskazanych przez organizatora; 

 podstawą wydawania posiłków będą bony żywieniowe wręczone opiekunom zespołów 

podczas akredytacji. 

 Woda do picia podczas turnieju będzie wydawana przy śniadaniach w miejscach żywienia 
 

6. Koszty pobytu ekip: 

Koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy. Koszty noclegów 
i wyżywienia podane są na „Formularzu rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia  na XXI Turniej 
Minisiatkówki, 2-5 lipca 2015 r. Kraków” (zał. nr 3) dostępnym na stronie 
www.kinderkrakow2015.pl w zakładce Komunikaty. Formularz wraz z potwierdzeniem przelewu 
należy przesłać: 

 skan wypełnionego i opieczętowanego  formularza wraz z potwierdzeniem przelewu na 
adres:  mzps@mzps.pl  
 

7. Wpisowe od uczestników turnieju – WAŻNE ! 

Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej wnoszą opłaty startowe do Małopolskiego Związku Piłki  

Siatkowej na nr konta 38 2030 0045 1110 0000 0033 9600 w wysokości 10 złotych  od  każdego 

startującego zespołu ze swojego województwa do dnia 26.06.2015 r. 
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Zespół bez opłaty startowej nie zostanie dopuszczony do uczestnictwa w turnieju. 

8. System rozgrywek i losowanie zespołów XXI Turnieju Finałowego Kinder + Sport 2015.  

8.1. System rozgrywek turnieju finałowego umieszczony jest na stronie: www.kinderkrakow2015.pl  

8.2. Losowanie odbędzie się 17 czerwca  br.(środa), o godz. 14.00  w siedzibie MZPS, 

zapraszamy do udziału.  

9. Zasady porządkowe i bezpieczeństwo  w trakcie zawodów: 

Uprawnienia do wejścia na plac gier otrzymują wyłącznie: 

 zawodniczki i zawodnicy oraz trenerzy (lub opiekunowie) jeden na każdy zespół,  

 sędziowie, organizatorzy, goście, VIP-y  

 sponsorzy poprzez identyfikator; 

 służby porządkowe. 

Wszystkie inne osoby będą mogły oglądać turniej wyłącznie z miejsc na widowni hali. 

10. Harmonogram turnieju: 

Szczegółowy harmonogram turnieju zostanie podany na stronie internetowej 

www.kinderkrakow2015.pl  po zakończeniu losowania. 

 

Z poważaniem 
   Wiceprezes MZPS 
Dariusz Pomykalski 
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