
REGULAMIN  ROZGRYWEK MINI SIATKÓWKI 

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW O PUCHAR KINDER+SPORT 

Joy of Moving 2021/2022 

POMORSKI WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ 

§ 1 CEL ROZGRYWEK

1. Wyłonienie zwycięzców wśród dziewcząt i chłopców w kategoriach: 

U-11 „dwójki” – urodzeni w roku 2011 i młodsi 

U-12 „trójki” – urodzeni w roku 2010 i młodsi 

U-13 „czwórki” – urodzeni w roku 2009 i młodsi.

2. Promowanie mini piłki siatkowej wśród dzieci.

3. Propagowanie zasad i nagradzanie postaw Fair Play.

4. Promowanie wychowania poprzez sport. 

5. Kształtowanie zdrowego stylu życia. 

6. Aktywizacja lokalnych środowisk sportowych.

§ 2 ORGANIZATOR

1. Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej. 

2. Nadzór nad przebiegiem rozgrywek sprawuje z upoważnienia Prezesa PWZPS 
pana Stanisława Kwiatkowskiego  Przewodnicząca Wydziału mini siatkówki

Iwona Wilkowska.

3. Za organizację rozgrywek u dziewcząt odpowiada pani Katarzyna Przeperska.

4. Za organizację rozgrywek u chłopców odpowiada pan Marcin Dawidowski.

5. Rozliczeń dokonuje pani Teresa Kwiatkowska.

§ 3 FORMUŁA TURNIEJU – INFORMACJE PODSTAWOWE

1. W turnieju mogą wziąć udział dzieci, które reprezentują następujące podmioty:

• Kluby zrzeszone w PWZPS  i szkoły z ważnymi badaniami lekarskimi.



2. Turniej rozgrywany jest według schematu: 

LIGA („dwójki”, „trójki”, „czwórki”)

listopad – turniej rozstawieniowy.

grudzień – pierwszy turniej ligowy

styczeń –  drugi turniej ligowy

marzec –  trzeci turniej ligowy Otwarte Mistrzostwa Trójmiasta.

kwiecień – czwarty turniej ligowy

           Maj / czerwiec FINAŁ MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA

  3. W każdej lidze gra sześć zespołów. Dwa ostatnie zespoły po każdej rundzie 
spadają do ligi niższej. Dwa najlepsze zespoły z ligi 2, 3, 4…. awansują do ligi wyżej.

4. Mistrz ligi zostaje Mistrzem Województwa Pomorskiego i otrzymuje awans

do  finału Ogólnopolskich Mistrzostw w Mini siatkówce, nie startuje w finale.

5. Finały wojewódzkie wyłonią Wicemistrza Województwa, który otrzyma  awans

do  finału Ogólnopolskich Mistrzostw w Mini siatkówce.

6. W każdej kategorii w finale wojewódzkim startuje sześć zespołów, Istnieje wyjątek 
w przypadku kategorii jedno ligowej.

7. 7.09.2021 we wtorek o 17:00 odbędzie się zebranie na którym zdecydujemy,

kto i kiedy zorganizuje poszczególne turnieje ligowe oraz finały.

8. Składy zespołów mogą ulec zmianie. 

a. Zmiany mogą być dokonywane tylko w obrębie klubu lub szkoły. W Finałach 
Wojewódzkich można dobrać dowolnych rezerwowych ( z innych zespołów swojego 
klubu, szkoły). 

 b.  dopuszczalne jest budowanie zespołów z zawodników różnych klubów 

lub łączenie klubów. jeżeli do połączenia doszło przed rozpoczęciem etapu 
eliminacji, (pod rygorem dyskwalifikacji zespołu). Zespół taki musi być zgłoszony 
przez klub zrzeszony w PWZPS. 

c. zawodnik może grać tylko w jednej kategorii wiekowej. 

d. W rozgrywkach uczestniczyć mogą zespoły klubów zrzeszonych w Pomorskim 
Wojewódzkim Związku Piłki Siatkowej oraz szkoły. 



e. We wszystkich etapach rozgrywek dzieci otrzymują batony oraz wodę.

f. Na każdym etapie zawodów z wyjątkiem finałów obowiązuje wpisowe 10 zł.

§ 4  FINAŁ

1. Wszystkie drużyny w finale otrzymują pamiątkową koszulkę, dyplom, baton oraz 
wodę.

2.  Finały odbywają się na 3 boiskach i  sędziuje 3 sędziów związkowych.

3.  System gry wraz z rozpiską przesyłają koordynatorzy do zainteresowanych drużyn
oraz organizatora.

4. Do finału ogólnopolskiego awansują dwa najlepsze zespoły z województwa.

5. Jeżeli zespół, zajmie trzecie miejsce w finale wojewódzkim ma możliwość 
zgłoszenia chęci uczestnictwa w zawodach do PWZPS drogą e-mail na adres: 
biuro@pwzps.pl  W przypadku wakatu weźmie udział w losowaniu.

mailto:biuro@pwzps.pl

