
LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ

65 – 409  ZIELONA GÓRA ul. MONIUSZKI 14

tel./fax (0 68) 453 0020

http://www.lzps.pl/

Zielona Góra, dn. 10.05.2014

Komunikat nr 1
XX Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki

Kinder + Sport, Drzonków 3-6 lipiec 2014

1. Miejsce i termin turnieju:

Turniej zostanie przeprowadzony w dniach  3-6.07.2014  w Drzonkowie w Wojewódzkim Ośrodku
Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, ul. Olimpijska 20.

2. Zasady rozgrywania  turnieju:

W  turnieju  minisiatkówki  klas  IV  -  VI  uczestniczą  trzy  pierwsze  zespoły  z  każdego  finału
wojewódzkiego w każdej kategorii wiekowej:

 rocznik 2001 (13 lat) – kategoria  „czwórki”
 rocznik 2002 (12 lat) – kategoria  „trójki”
 rocznik 2003 (11 lat ) – kategoria „dwójki”

Spotkania rozgrywane będą zgodnie przepisami i zasadami gry zawartymi w „Przepisach i Zasadach
Gry w Minisiatkówce w Polsce w roku 2014” oraz zgodnie z Regulaminem rozgrywek Minisiatkówki
„Kinder + Sport” – 2014 zatwierdzonych przez Wydział ds. Młodzieży oraz Zarząd Polskiego Związku
Piłki  Siatkowej,  dostępne  m.in.  na  stronie:  http://www.kindersport.pl/,  http://www.f-ps.pl/
oraz www.lzps.pl   .

http://www.lzps.pl/
http://www.kindersport.pl/
http://www.lzps.pl/


3. Zgłoszenia:

Wojewódzkie  Związki  Piłki  Siatkowej  dokonują  zgłoszeń  swoich  ekip  na  potwierdzonych
„Formularzach zgłoszeniowych” (zał. nr 1) do dnia 6 czerwca br. na adres:  
kinder@drzonkow.pl              
Formularze  zgłoszeniowe  zostaną  rozesłane  do  wszystkich  WZPS  -  ów  oraz  dostępne  będą
na stronie www.lzps.pl w zakładce  Formularze zgłoszeniowe do Finału Kinder + Sport 2014.

4. Dokumenty:                                                                                                                               

Zawodnicy i zawodniczki uczestniczący w Turnieju Finałowym Kinder + Sport powinni posiadać:

 aktualne badania lekarskie lub pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów (zał. nr 2);
 zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3);
 legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Załączniki zostaną rozesłane do wszystkich WZPS-ów oraz dostępne będą na stronie  www.lzps.pl
w zakładce Formularze zgłoszeniowe do Finału Kinder+ Sport 2014.

WAŻNE!  Ze  względów  technicznych  weryfikację   dokumentów zawodniczek  i  zawodników
dokonują  macierzyste  WZPS-y.  Weryfikacji  dokonują  koordynatorzy  lub  wskazane  przez  nich
osoby.  Trener  (opiekun)  podczas  akredytacji   w  Drzonkowie  przedstawia  jedną  listę  zbiorczą
[załącznik  -  weryfikacja  zespołu]  zawodników (zawodniczek)  podpisaną  i  opieczętowaną  przez
macierzysty  WZPS  (potwierdzający  weryfikację)  oraz  podpisaną  przez  weryfikatora  i  trenera
(opiekuna). 
Podczas odprawy będzie sprawdzana wyłącznie ta lista:

UWAGA! Weryfikacja  w  macierzystych  WZPS-ach  nie  zwalnia  z  obowiązku  posiadania
przez  zawodników (czki) wymienionych w punkcie  4  dokumentów. 

W przypadku wpłynięcia uzasadnionego protestu, dokumenty te będą sprawdzane. W przypadku
braku  ważności  badań  lekarskich  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. 

5. Przyjazd i akredytacja  zespołów:

5.1. Przyjazd zespołów do Drzonkowa odbywa się w dniu 3.07.2014 r.  (czwartek), w godz.     10.00 –
16.00 .

5.2. Akredytacja – biuro zawodów w hali tenisowej - początek akredytacji od godziny 10.00

5.3. Uroczyste otwarcie turnieju – godz. 17.00

5.4.Wyżywienie uczestników turnieju przewidywane jest:
 śniadania w miejscach wskazanych przez organizatora;
 obiady i kolacje na terenie WOSiR w Drzonkowie;
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 podstawą  wydawania  posiłków  będą  bony  żywieniowe  wręczone  opiekunom  zespołów
podczas akredytacji.

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 XX Turniej
Minisiatkówki,  3-6  lipca  2014  r.  Drzonków”  (zał.  nr  4) dostępnym  na  stronie  www.lzps.pl
w  zakładce  Formularze  zgłoszeniowe  do  Finału  Kinder  +  Sport  2014  oraz  na  stronie  WOSiR
Drzonków.  Formularz  wraz  z  potwierdzeniem  przelewu  należy  przesłać  w  jeden  z  wybranych
sposobów:

 skan wypełnionego i opieczętowanego  formularza na e-mail: kinder@drzonkow.pl
 pocztą na adres : Wojewódzki Ośrodek Sportu i  Rekreacji , 66-004 Racula, ul. Olimpijska  20,

Drzonków, z dopiskiem:  Minisiatkówka  2014 .

7. Wpisowe od uczestników turnieju – WAŻNE !

Zgodnie z regulaminem Wydz. Szkolenia PZPS o obowiązkach uczestników turnieju Wojewódzkie
Związki Piłki Siatkowej wnoszą opłaty startowe do Lubuskiego Związku Piłki  Siatkowej na nr konta
42 1090 1535 0000 0000 5303 7127  w wysokości  10 złotych  od  każdego startującego zespołu
ze swojego województwa do dnia 15.06.2014 r.

Zespół bez opłaty startowego nie zostanie dopuszczony do uczestnictwa w turnieju.

8. System rozgrywek i losowanie zespołów XX Turnieju Finałowego Kinder + Sport 2014. 

8.1.  System  rozgrywek  turnieju  finałowego  umieszczony  jest  na  stronie:
http://www.kindersport.pl/  http://www.f-ps.pl/  oraz  www.lzps.pl .

8.2. Decyzją Wydziału Młodzieżowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej losowanie uczestników XX
Turnieju Kinder + Sport odbędzie się  11 czerwca  br.(środa),  o godz.  11.00  w siedzibie PZPS,
Warszawa, ul.  Puławska 383 z udziałem wojewódzkich koordynatorów Kinder + Sport lub osób
ich reprezentujących.

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, poprzez
identyfikacyjną opaskę na ręce;

 sędziowie, organizatorzy, goście, VIP-y poprzez opaskę lub identyfikator;
 sponsorzy poprzez identyfikator;
 służby porządkowe.

Wszystkie  inne  osoby  będą  mogły  oglądać  turniej  wyłącznie  z  miejsc  na  widowni  hali.
Opaski identyfikacyjne uczestnictwa zostaną rozdzielone w trakcie akredytacji w dniu 3 lipca 2014
na podstawie aktualnych zweryfikowanych „Formularzy zgłoszeniowych”.
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10. Harmonogram turnieju:

Szczegółowy  harmonogram  turnieju  zostanie  podany  na  stronie  internetowej  www.lzps.pl
oraz http://www.kindersport.pl/  po zakończeniu losowania i wręczony będzie  kierownikom ekip
podczas akredytacji w dniu 03.07.2014.

Z poważaniem

   Prezes LZPS

Józef Bartkowiak

Otrzymują:

WZPS-y                                                                                                                                                                                  
Koordynatorzy projektu                                                                                                                                                      
PZPS                                                                                                                                                                                       
Fundacja Polska Siatkówka                                                                                                                                                
WOSiR Drzonków                                                                                                                                                                 
a/a
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