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Rozgrywki minisiatkówki
„Kinder + Sport” 2014
Wydział Minisiatkówki WZPS informuje, że tegoroczna edycja rozgrywek o
mistrzostwo województwa w minisiatkówce „ Kinder + Sport” rusza w marcu.
Przykładem roku ubiegłego będzie składała się z dwóch etapów: eliminacji i turnieju finałowego.
Rozgrywki dotyczą trzech kategorii wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:
„dwójki” – klasy IV i młodsi (rocznik 2003 i młodsi)
„trójki „ – kl. V (rocznik 2002)
„czwórki” – kl. VI (rocznik 2001)
Na etapie turniejów eliminacyjnych nie ma ograniczeń ilościowych zgłoszonych
drużyn z danego klubu lub szkoły. Dodatkowo premiowane będą rejony, które uaktywnią swoje
środowisko siatkarskie i wykaże się dużą ilością zespołów startujących w turnieju eliminacyjnym.
Rejony te uzyskają dodatkowe miejsca w turnieju finałowym.
Wpisowe do turnieju płatne u organizatora w wysokości: 8,00zł /dwójki, 12,00zł/trójki,
16,00zł/czwórki. Przypominamy, że w rozgrywkach obowiązują przepisy i zasady gry zatwierdzone
przez Wydział ds. Młodzieży i Zarząd PZPS ( tekst dostępny na stronie www.wzps.lublin.pl
Planujemy w tym roku rozegrać co najmniej dwa lub więcej turniejów eliminacyjnych w
poszczególnych rejonach. Najlepsze zespoły (z co najmniej dwóch turniejów eliminacyjnych) z
każdego rejonu awansuje do finału. Ilość zespołów awansujących do turnieju finałowego z danego
regionu, zależy od ilości drużyn startujących w zawodach eliminacyjnych. Dla wszystkich rejonów
za udział w turniejach eliminacyjnych zostanie opracowany jednolity system punktowania.
Wydział Minisiatkówki prosi wszystkich chętnych do organizacji turniejów eliminacyjnych
o nadsyłanie zgłoszeń do 1 marca na adres WZPS ( fax, e-mail).
Wymagania w stosunku do organizatora turnieju
Wysłanie zawiadomienia o turnieju do klubów i szkół z rejonu
Zakup słodyczy dla wszystkich uczestników ( z wpisowego)
Przygotowanie młodzieżowych sędziów
Zapewnienie opieki medycznej
Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej zapewnia
Dostarczenie dyplomów dla uczestników
Terminy poszczególnych etapów
Turnieje eliminacyjne do 13.04
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