
 

 

 

K I N D E R + S P O R T   R E G U L A M I N  U C Z E S T N I C T W A  W M Z P S    W    S E Z O N I E      2 0 2 1 / 2 0 2 2 

1. Informacje organizacyjne 

a) Organizatorem rozgrywek jest Polski Związek Piłki Siatkowej, a bezpośrednim wykonawcą są Wojewódzkie 

Związki Piłki Siatkowej, 

b) organem odpowiedzialnym za organizację rozgrywek wojewódzkich Kinder + Sport jest Warmińsko- 

Mazurski Związek Piłki Siatkowej w porozumieniu z Fundacją Huberta Jerzego Wagnera, 

c) Osobami odpowiedzialnymi za organizację turniejów jest koordynator wojewódzki – Magdalena Gago 

oraz Sędzia Główny projektu – Marek Kurmin.  

2. Regulamin rozgrywek 

W rozgrywkach uczestniczą dziewczęta i chłopcy: 

- 2011 i młodsze (dwójki) 2 zawodników/ czki + max 1 rezerwowy, 

- 2010 i  młodsze (trójki) 3 zawodników/ czki + max 2 rezerwowych, 

- 2009 i młodsze (czwórki) 4 zawodników /czki + max 2 rezerwowych. 

3. Zawodnicy mogą być zgłoszeni tylko w jednej kategorii wiekowej – rozgrywkowej i tylko w jednej drużynie. 

Niedostosowanie się do przepisu grozi dyskwalifikacją całego zespołu, do którego przeszedł zawodnik na 

jeden (1) sezon. 

4. Wszystkie turnieje zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami i Zasadami Gry w Mini Siatkówkę w Polsce 

(dostępne na stronie www.pzps.pl). 

5. System gry: 

a) system gry każdorazowo uzależniony jest od liczby zgłoszonych zespołów w poszczególnych kategoriach 

i ustalany jest przez Sędziego Głównego, 

b) Mecze we wszystkich kategoriach rozgrywane są w formie dwóch setów do 15 punktów przy zachowaniu 

różnicy dwóch punktów (np. 15:13 lub 17:15), 

- W przypadku remisu rozgrywany jest 3 set do 11 punktów przy zachowaniu różnicy 2 punktów (np.: 11:9 lub 

11:13). 

6. Punkty i klasyfikacja 

a) Każdy zespół może wziąć udział we wszystkich turniejach eliminacyjnych, 

- do klasyfikacji końcowej brane są pod uwagę cztery najlepsze wyniki danego zespołu,  

- jeśli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na rozegranie minimum 4 turniejów eliminacyjnych, do Finału 

Wojewódzkiego dopuszczonych zostanie 8 zespołów z klasyfikacji generalnej w każdej kategorii bez 

zachowania zasady awansu bezpośredniego drużyn z 1 miejsca.  

b) liczba setów odpowiada liczbie zdobytych punktów przez zespół, 

c) o klasyfikacji końcowej w grupie decyduje: 

- większa liczba zdobytych punktów, 

- lepszy stosunek setów, 



 

 

- lepszy stosunek małych punktów, 

- bezpośredni mecz. 

d) zespół sklasyfikowany w turnieju eliminacyjnym zdobywa 15 punktów klasyfikacji generalnej; każdy 

następny zespół dostaje 1 punkt mniej od poprzedniego miejsca, 

e) do Finału Wojewódzkiego awansują zespoły sklasyfikowane na miejscach 2 -7 w każdej kategorii,  

f) zespoły, które po pierwszej fazie zajmą 1 miejsce w klasyfikacji generalnej uzyskują bezpośredni awans do 

Finału Ogólnopolskiego. W przypadku równej ilości punktów decydują bezpośrednie mecze pomiędzy 

zainteresowanymi zespołami, 

- zespoły, które awansują bezpośrednio do Finału Ogólnopolskiego nie biorą udziału w Finale Wojewódzkim, 

ale zobowiązane są do uczestnictwa w dekoracji medalistów (przynajmniej przedstawiciel drużyny). . 

7. Dokumenty uprawniające do gry: 

a) zgłoszenie zespołu do pobrania ze strony www.wmzps.org do Koordynatora Wojewódzkiego  

OBOWIĄZKOWO w wyznaczonym terminie do 8.12.2021 (JEDNORAZOWO – MOGĄ ULEC ZMIANIE DO 

PIERWSZEJ REJESTRACJI W SYSTEMIE), 

b) zgłoszenie KAŻDORAZOWO przed turniejem – w systemie OSEKiZ na 7 dni przed turniejem do godz.22:00, 

b) dopuszczalne jest wycofanie się z turnieju z przyczyn losowych (choroba,itp.). Zespół nie ponosi kary za 

wycofanie się z zawodów, jednakże Organizator nie przewiduje zwrotu wpisowego, 

c) ważna zgoda rodziców na udział dziecka w turnieju i oświadczenie RODO (w systemie OSEKiZ), 

d) skład zespołu obowiązuje przez cały czas trwania rozgrywek, 

e) licencja zawodnicza lub dokument tożsamości ze zdjęciem – do weryfikacji podczas zawodów, 

f) uiszczenie wpisowego do projektu w wysokości 45zł/zawodnik (7 turniejów, w tym licencja WMZPS), 

g) OBOWIĄZKOWO w sezonie 2021/2022 OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA – oświadczenie podpisuje 

Trener/Opiekun przed rozpoczęciem zawodów – PRZED KAŻDYM TURNIEJEM. 

8. Zgłoszenie zespołu do projektu 

a) rejestracja zawodników i drużyn w systemie PZPS https://pzps-rejestracja.pl/minisiatkowka, 

b)   zgłoszenie tradycyjne należy przesłać drogą elektroniczną do  na adres 

magdagago@fundacjawagnera.pl – ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU KINDER+SPORT, zawierające: 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZE SKŁADEM ZESPOŁU 

c) nazwa zespołu musi zawierać miasto klubu,  

d) gradacja w nazwie zespołu MUSI zostać zachowana względem umiejętności zawodniczek/zawodników , 

np. ZESPÓŁ MIASTO 1, ZESPÓŁ MIASTO 2, itd; 

e)  każdy zespół ma prawo zgłosić Trenera i Opiekuna. Otrzymują oni specjalny identyfikator przy weryfikacji 

zespołów, 

f) przy boisku może znajdować się TYLKO 1 osoba (Opiekun LUB Trener), 

g) sędziowie mają prawo do odmowy rozpoczęcia / kontynuacji zawodów w przypadku znajdowania się 

więcej niż jednej osoby przy boisku, 

h) wszystkie dokumenty dostępne są do pobrania na stronie www.wmzps.org 

https://pzps-rejestracja.pl/minisiatkowka
http://www.wmzps.org/


 

 

 

 

9. Zgłoszenia do zawodów: 

a) OBOWIĄZKOWE zgłoszenie do turnieju w systemie rejestracji https://pzps-rejestracja.pl/minisiatkowka, 

b) posiadanie ważnej licencji zawodniczej, 

c) oświadczenie o stanie zdrowia. 

d) w sezonie 2021/2022 każdy trener / opiekun grupy MUSI być obecny na odprawie przed turniejem 30 

minut przed rozpoczęciem zawodów i potwierdzić liczbę zespołów uczestniczących w turnieju- NA DANEJ 

HALI. Niestosowanie się do zapisu skutkuje wykreśleniem drużyn z turnieju. W sytuacjach losowych 

(opóźnienia na drodze) dopuszczalne jest potwierdzenie telefoniczne z zachowaniem czasu 30 minut do 

rozpoczęcia zawodów.  

10. Podczas zawodów pełną odpowiedzialność i opiekę za zawodników i kibiców danej drużyny ponosi 

Trener lub Opiekun desygnowany przy zgłoszeniu. Niestosowanie się do regulaminu (kibice na płycie boiska) 

skutkuje przerwaniem meczu i walkowerem na niekorzyść zespołu, którego kibice nie stosują się do 

regulaminu.  

11. Organizator lokalny zapewnia opiekę medyczną (torba lekarska). 

12. Koordynator i organizator  nie odpowiada za rzeczy dzieci pozostawione w szatniach oraz w miejscu 

rozgrywania zawodów. 

13. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Koordynator Wojewódzki w porozumieniu z Sędzią Głównym 

zawodów. Decyzja jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Sędzią Głównym wszystkich zawodów i osobą 

odpowiedzialną za system rozgrywek wszystkich kategorii jest Marek Kurmin w porozumieniu z 

Koordynatorem Wojewódzkim.   

14. Organizator zapewnia piłki meczowe. Piłki do rozgrzewki leżą w gestii klubów. 

15. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczestników i organizatorów, podczas zawodów w 

sezonie 2021/2022 kibice mają obowiązek znajdowania się tylko i wyłącznie w miejscu wskazanym przez 

organizatora oraz do zasłaniania nosa i ust na terenie hali oraz w ciągach komunikacyjnych. Kibice, którzy 

nie stosują się do regulaminu będą wypraszani z hali.  

16. Uczestnictwo w projekcie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. WMZPS zastrzega sobie prawo do 

jego interpretacji.  

17.Wydział Organizacji Imprez ustala termin 3.12.2021 o godz.20:00 na spotkanie organizacyjne dla 

wszystkich chętnych do udziału w projekcie. Spotkanie odbędzie się online poprzez platformę Google 

Meetings.  

 


