
 

 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK ŁÓDZKICH MINISINGIELKÓW  

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

sezon 2021/2022 

 

 

Organizator 

• Organizatorem Łódzkich Minisingielków jest Łódzki Związek Piłki Siatkowej. 

• Nadzór nad turniejem sprawuje Wydział Minisiatkówki Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej  

na czele z jego Przewodniczącym. 

• Wszystkie turnieje będą rozgrywane zgodnie z niniejszym regulaminem. 

 

Formuła turniejów – informacje podstawowe 

• Udział w turnieju: 

I. Dla uczestników reprezentujących województwo łódzkie, którzy są zarejestrowani  

w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników jest bezpłatny (cały czas 

pobierana jest jednorazowa opłata – 15 zł, za rejestrację zawodnika). 

II. Dla uczestników niezarejestrowanych w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów 

i Zawodników, startujących z placówek mieszczących się na terenie województwa 

łódzkiego – 30 zł (opłata jednorazowa na cały sezon Łódzkich Minisingielków). 

III. Dla pozostałych województw wynosi 50 zł za uczestnika (opłata jednorazowa na cały 

sezon Łódzkich Minisingielków). 

• W turniejach uczestniczyć mogą dzieci urodzone w roku 2012 i młodsze (U-10). 

• W turniejach uczestniczyć mogą: 

I. Kluby sportowe; 

II. Akademie siatkarskie; 

III. Szkoły; 

IV. Uczniowskie kluby sportowe; 

V. Inne – stowarzyszenia, fundacje, podmioty niezrzeszone. 

• Turnieje rozgrywane będą według następującego harmonogramu: 

I. Turniej eliminacyjny (październik); 

II. Turnieje rundy zasadniczej (październik – listopad); 

III. Finał wojewódzki (listopad lub pierwszy weekend grudnia). 

• Zostaną wyłonieni Mistrzyni oraz Mistrz Województwa Łódzkiego. 

• W turniejach będą mogły uczestniczyć tylko osoby, które w odpowiednim czasie (przed 

rozpoczęciem eliminacji) zostaną zgłoszone jako uczestnicy turnieju oraz otrzymają wiadomość 

zwrotną potwierdzającą zapisanie do udziału w turnieju (WSTĘPNY FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY) – termin zgłoszeń upływa 30 września 2021 roku. 

• Warunkiem udziału w rozgrywkach jest przekazanie sędziemu głównemu przed turniejem 

eliminacyjnym wszystkich wymaganych załączników podpisanych przez opiekuna/opiekunów 

prawnych uczestnika (ZGODA – wizerunek uczestnika, zgoda rodzica – covid). 

• W przypadku gdy uczestnik trenuje w klubie sportowym zarejestrowanym jako członek  

w Łódzkim Związku Piłki Siatkowej, to musi zostać zgłoszony jako zawodnik klubowy. 



• Numer konta bankowego: 34 1240 3028 1111 0000 2822 3036 PEKAO II O. w Łodzi. 

• Prosimy o dokonanie wpłaty przed datą turnieju eliminacyjnego (nie dotyczy klubów 

zrzeszonych w Łódzkim Związku Piłki Siatkowej). 

 

Przepisy gry 

• Skład zespołu stanowi jeden zawodnik (bez możliwości zgłoszenia zawodników rezerwowych). 

• Skład zespołu nie może zostać uzupełniony. 

• Rozmiar boisk: 

I. 4 x 3 metry (długość x szerokość). 

• Wysokość siatki: 

I. 190 cm. 

• Piłka: 

I. Molten rozmiar 4 (V4M4000 lub V4M4500). 

• Zagrywkę można wykonać jednorącz lub oburącz sposobem górnym (należy pamiętać, że  

w trakcie wykonania zagrywki piłka musi zostać podrzucona lub upuszczona z jednej lub 

obydwu dłoni). 

• Mecze rozgrywane będą w systemie jeden set do 11 punktów. 

• W rozgrywkach Łódzkich Minisingielków obowiązuje punktacja 2-1 (2 punkty za wygraną,  

1 punkt za przegraną). 

• Uczestnik, który bez jakiejkolwiek informacji przekazanej do Przewodniczącego Wydziału 

Minisiatkówki nie pojawi się na turnieju eliminacyjnym traci możliwość uczestniczenia  

w turnieju. 

• W trakcie rozgrywania turniejów rundy zasadniczej istnieje możliwość nieobecności na jednym 

turnieju. 

• Mecze odbywają się bez regulaminowych przerw w grze (prośba o przerwę na odpoczynek) 

• Nie przypisuje się błędu podwójnego odbicia. 

• Piłka może zostać odgwizdana jako „rzucona”. 

• Piłka może zostać odbita przez zawodnika na jeden z dwóch sposobów: 

I. „na jedno odbicie” – zawodnik wykonuje atak w pierwszym odbiciu; 

II. „na dwa odbicia”* – zawodnik wykonuje atak w drugim odbiciu. 

• * w przypadku gry na dwa odbicia, podczas pierwszego odbicia „nad siebie” występuje 

możliwość nieznacznego przetrzymania piłki, ale bez możliwości wykonania ruchu nogami 

przez zawodnika. Drugie odbicie będące atakiem musi zostać wykonane bez 

charakterystycznego złapania oraz rzucenia piłki. 

 

Dokumenty uprawniające do gry 

• Ważne badania lekarskie (zgodnie z Ustawa o Sporcie z dnia 25 czerwca2010, Art. 37.1.). 

• Zgłoszenie do Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej chęci wzięcia udziału w Lidze  

(w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w odpowiednim komunikacie). 

• Legitymacja szkolna lub inny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika. 

• Podpisane przez prawnego opiekuna zgody na upublicznianie wizerunku oraz danych 

osobowych (tylko imię i nazwisko) wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych – słynne RODO. 

• Podpisanie oświadczenia Covidowego. 

 



Sędziowie 

• Uprawnieni do sędziowania Łódzkich Minisingielków są: 

I. Sędziowie z potwierdzoną ważną licencją na sezon 2021/2022; 

II. Instruktorzy piłki siatkowej; 

III. Zawodnicy starszych kategorii wiekowych; 

IV. Nauczyciele wychowania fizycznego / trenerzy. 

• Na każdym turnieju opiekę sprawuje sędzia główny. 

 

Opieka zawodników podczas turnieju 

• Pełną opiekę za uczestników ponoszą: 

I. Trener; 

II. Opiekun prawny; 

III. Osoba desygnowana przez klub lub szkołę na zawody. 

• Podczas trwania meczów w okolicy boiska może przebywać tylko jeden opiekun. W przypadku 

przebywania zbyt dużej liczby osób nieuczestniczących w grze spotkanie może zostać 

przerwane do czasu opuszczenia pola gry przez w/w osoby. 

Wszelkie protesty zaistniałe podczas rozgrywek wojewódzkich rozstrzyga Wydział Minisiatkówki 

Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej. Protest zostanie rozpatrzony tylko i wyłącznie gdy zostanie złożony 

na piśmie. WM ŁZPS ma prawo do poproszenia o opinię wszystkich stron (przedstawicieli zespołów, 

organizatora, WZPS). Jego decyzja jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

 

 
Ze sportowym pozdrowieniem 

Jakub Wlaźlik 

Przewodniczący Wydziału Minisiatkówki 

Wydział Rozgrywek 

Łódzki Związek Piłki Siatkowej 

tel: 506 665 838 

email: jwlazlik@siatka-lodzkie.pl 
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