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Komunikat Organizacyjny
cyklu zawodów Kinder+Sport 2020/2021

o Mistrzostwo woj. lubelskiego w mini siatkówce

Lublin, dn. 23 luty 2021 r.

1) Organizator i Koordynator rozgrywek w woj. lubelskim
Organizatorem rozgrywek minisiatkówki  w woj.  lubelskim jest  Wydział  Minisiatkówki
WZPS w Lublinie we współpracy z Biurem WZPS.

Koordynatorem  Wojewódzkim rozgrywek,  który  czuwa  nad  ich  sprawnym  i
prawidłowym przebiegiem jest 

Rozgrywki Kinder  Joy of moving o Mistrzostwo woj.  lubelskiego w mini  siatkówce są
eliminacjami wojewódzkimi do Ogólnopolskiego Finału Mistrzostw Polski w Minisiatkówce
o Puchar Kinder Joy of moving

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,
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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) Rejestracja zespołów i zasady uczestnictwa w rozgrywkach
Zespoły  mogą  uczestniczyć  w  rozgrywkach  na  podstawie  zgłoszeń
potwierdzonych  przez WZPS w Lublinie (druk zgłoszenia w załączeniu). Kluby
przesyłają druk zgłoszenia na maila wzps, ta samą droga odsyłamy potwierdzone
zgłoszenie.  Takie  zgłoszenie  należy  również  wydrukować  i  przedłożyć
organizatorom turnieju. 
Zgodnie  z  decyzją  Polskiego  Związku Piłki  Siatkowej  wszystkie  zespoły,  które
biorą udział w Finale Wojewódzkim są zobligowane do przedłożenia F02. 

4) Kategorie rozgrywek i skład zespołu

Kategoria Rok urodzenia Ilość zawodników w zespole

U-11 dwójki „żuczki” 2010 2 + 1 rezerwowy

U-12 trójki „krasnale” 2009 3 + 2 rezerwowych

U-13 czwórki „skrzaty” 2008 4 + 2 rezerwowych

Składu zespołu: 

Szczegóły w załączonym Regulaminie Rozgrywek Minisiatkówki o Puchar Kinder
+ Sport 

Zawodnicy mogą grać tylko w jednej kategorii wiekowej!

5) 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 –  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. Do finału wojewódzkiego zakwalifikują się najlepsze zespoły z każdego
rejonu (w każdej kategorii) biorąc pod uwagę liczbę uczestniczących drużyn. 
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Turniej finałowy zostanie rozegrany dla następującej liczby zespołów:

Kategoria Rok urodzenia
Max liczba zespołów w

finałach*

Dziewczęta Chłopcy

U-11 dwójki „żuczki” 2010 12 12

U-12 trójki „krasnale” 2009 10 10

U-13 czwórki „skrzaty” 2008 8 8

*Ostateczna liczba uczestniczących w Finale Wojewódzkim zespołów zostanie podana po
zakończeniu eliminacji

6) 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  (Regulamin  rozgrywek  minisiatkówki  „Kinder+Sport”) –  zawody
finałowe odbędą się zgodnie z tymi przepisami (chyba że zmiany wprowadzi PZPS).
`

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

Kategoria Boisko Wys. siatki Piłki

U-11 dwójki „żuczki” 4,5 x 10,0 m 200 cm piłki do minisiatkówki (rozm. 4)

U-12 trójki „krasnale” 4,5 x 14,0 m 210 cm piłki do minisiatkówki (rozm. 4)

U-13 czwórki „skrzaty” 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.

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 piłki przez przeciwnika).

4. Przepisy związane z zawodnikiem zagrywającym:  
We wszystkich kategoriach obowiązuje kolejność rotacji.
▪ dwójki  (żuczki):  dopuszcza  się  wprowadzenie  piłki  do  gry  (zagrywka)  odbiciem

oburącz sposobem górnym; zawodnik zagrywający może atakować i blokować.
▪ trójki  (krasnale):  zawodnik zagrywający nie  może  blokować piłki  oraz  nie  może

atakować piłki znajdującej się całkowicie powyżej górnej krawędzi siatki.
▪ czwórki  (skrzaty):  zawodnik zagrywający nie może blokować piłki,  ani  atakować

piłki, która znajduje się całkowicie powyżej górnej taśmy siatki.
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5. Błędy związane z ustawieniem zawodników na boisku:  
a) W grze dwójek nie występują żadne ograniczenia związane z ustawieniem.
b) W grze trójek i czwórek: nie ma dowolności pozycji – zawodnik, który jako ostatni

wykonywał  zagrywkę  w  ustawieniu  do  przyjęcia  zagrywki  traktowany  jest  jako
zawodnik linii obrony. Pozostali zawodnicy traktowani są jako zawodnicy linii ataku i
powinni zajmować swoje pozycje zgodnie z rotacją.

c) W grze „trójek” w ustawieniu do przyjęcia zagrywki – ostatni zawodnik zagrywający
musi  być  ustawiony  z  prawej  strony  boiska,  mając  przed  sobą  pozostałych
zawodników swojego zespołu.

d) W  grze  „czwórek”  w  ustawieniu  do  przyjęcia  zagrywki  –  ostatni  zawodnik
zagrywający musi być ustawiony najbliżej linii końcowej boiska, mając przed sobą
pozostałych zawodników swojego zespołu.

e) W kontekście oceny ustawienia zespołu – decyduje pozycja stóp danego zawodnika
na boisku (przynajmniej  jedna stopa musi  spełniać określone powyżej warunki  w
momencie uderzenia piłki przez zawodnika zagrywającego).

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  Minisiatkówki  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.

7) Zgłoszenia do zawodów
Zgłoszenia  do  turniejów  eliminacyjnych  tylko  i  wyłącznie
u Organizatora danych zawodów lokalnych (rejonowych).

Przewodniczący Wydziału Minisiatkówki
WZPS w Lublinie

/-/ Krzysztof Iwańczuk
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