REGULAMIN ROZGRYWEK ŁÓDZKICH MINISINGIELKÓW
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
sezon 2022/2023

Organizator
1. Organizatorem Łódzkich Minisingielków jest Łódzki Związek Piłki Siatkowej.
2. Nadzór nad turniejem sprawuje Wydział Minisiatkówki Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej
na czele z jego Przewodniczącym.
3. Wszystkie turnieje będą rozgrywane zgodnie z niniejszym regulaminem.

Formuła turniejów – informacje podstawowe
1. 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, którzy nie są członkami Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej wpisowe
wynosi 50 zł za uczestnika (jednorazowa opłata uprawniająca do wzięcia udziału we
wszystkich turniejach Łódzkich Minisingielków).
2. W turniejach uczestniczyć mogą dzieci urodzone w roku 2012 i młodsze, zostaną one
podzielone na dwie kategorie wiekowe, które rozgrywane będą niezależnie od siebie:
• Rocznik 2013 i młodsi - „minisingielki”
• Rocznik 2012 - „dwójkowe minisingielki”
3. W turniejach uczestniczyć mogą:
I. Kluby sportowe;
II. Akademie siatkarskie;
III. Szkoły;
IV. Uczniowskie kluby sportowe;
V. Inne – stowarzyszenia, fundacje, podmioty niezrzeszone.
4. Turnieje rozgrywane będą według następującego harmonogramu:
Dziewczęta:
Chłopcy:
16 października
15 października
06 listopada
05 listopada
03 grudnia
10 grudnia
18 grudnia
17 grudnia
Powyższe terminy turniejów przewidują rozegranie dwóch kategorii singlowych jednego
dnia. Zależnie od liczby zgłoszonych zespołów może zostać podjęta decyzja o rozdzieleniu
dni rozgrywkowych rocznika 2012 od rocznika 2013 i młodszych.
Terminy rezerwowe: 20 listopada, 27 listopada, 07-08 stycznia 2023 r.

5. 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.
Dodatkowo w rozgrywkach Łódzkich Minisingielków będzie możliwość zapisania uczestników
w dwóch turach
Zapisy w wersji online:
I.
Dla osób rozpoczynających rozgrywki od pierwszego turnieju –
https://forms.gle/44ozCWQBRUF9869G7 (do 25 września 2022 r.)
II.
Dla osób rozpoczynających rozgrywki od trzeciego turnieju –
https://forms.gle/9fJa53E9Zu1Fm7im8 (do 25 listopada 2022 r.)*
* osoby uczestniczące od pierwszego turnieju nie podlegają ponownemu zapisowi
6. Wymagane dokumenty uprawniające minisingielkę/minisingielka do gry to:
I.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku
(załącznik 1).
II.
Kluby – członkowie Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej są zobowiązani stworzyć
profile zawodnicze uczestników turniejów najpóźniej do dnia rozpoczęcia
rozgrywek w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników (OSEKiZ) –
https://www.pzps-rejestracja.pl/login wraz z wgraniem deklaracji członkowskiej
(załącznik 2).
III.
Ważne badania lekarskie (zgodnie z Ustawa o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010, Art.
37.1.).
IV.
Legitymacja szkolna lub inny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika.
W przypadku uczestniczenia minisingielków w zawodach trener zespołu potwierdza, że jest
w posiadaniu wszystkich niezbędnych załączników, odpowiednio wypełnionych i
podpisanych przez rodziców. Ponosi on pełną odpowiedzialność za ewentualne braki /
niepełne lub nieuzupełnione wymagane dokumenty.
7. Numer konta bankowego: 34 1240 3028 1111 0000 2822 3036 PEKAO II O. w Łodzi.
8. Prosimy o dokonanie wpłaty przed datą udziału w pierwszym turnieju (nie dotyczy klubów
zrzeszonych w Łódzkim Związku Piłki Siatkowej).

Przepisy gry
1. Skład zespołu stanowi jeden zawodnik (bez możliwości zgłoszenia zawodników rezerwowych).
Skład zespołu nie może zostać uzupełniony.
2. Rozmiar boisk:
I.
4 x 3 metry (długość x szerokość).
3. Wysokość siatki:
II.
Do 190 cm (dla roczników 2013 i młodszych).
III.
Do 200 cm (dla roczników 2012)
4. Piłka:
IV.
Molten rozmiar 4 (V4M4000 lub V4M4500).
5. Zagrywkę można wykonać jednorącz i oburącz sposobem górnym lub jednorącz sposobem
dolnym (należy pamiętać, że w trakcie wykonania zagrywki piłka musi zostać podrzucona lub
upuszczona z jednej lub obydwu dłoni).
6. Mecze rozgrywane będą w systemie jeden set do 11 lub 15 punktów (zdobyty odpowiednio 11
lub 15 punkt przez któregokolwiek z zawodników kończy mecz).

7. W rozgrywkach Łódzkich Minisingielków obowiązuje punktacja 2-1 (2 punkty za wygraną,
1 punkt za przegraną).
8. Mecze odbywają się bez regulaminowych przerw w grze (prośba o przerwę na odpoczynek).
Wyjątkiem są przerwy wymuszone kontuzją.
9. Nie przypisuje się błędu podwójnego odbicia.
10. Piłka może zostać odgwizdana jako „rzucona”. Nieznaczne przytrzymanie piłki nie będzie
stanowiło błędu, natomiast charakterystyczne złapanie oraz rzucenie piłki będzie
klasyfikowana jako błąd podczas gry piłką – „piłka rzucona”.
11. Dozwolone jest granie przez uczestnika na jedno, dwa lub trzy odbicia.
12. Obowiązuje błąd dotknięcia siatki przez zawodnika w trakcie jego gry piłką.
13. Obowiązuje błąd zagrywki związany z wejściem przez zawodnika na boisko w trakcie
wykonywania zagrywki (wliczając w to linię końcową).

Sędziowie
1. Uprawnieni do sędziowania Łódzkich Minisingielków są:
V.
Sędziowie z potwierdzoną ważną licencją na sezon 2021/2022;
VI.
Instruktorzy piłki siatkowej;
VII.
Zawodnicy starszych kategorii wiekowych;
VIII.
Nauczyciele wychowania fizycznego / trenerzy.
2. Na każdym turnieju opiekę sprawuje sędzia główny.

Opieka zawodników podczas turnieju
1. Pełną opiekę za uczestników ponoszą:
IX.
Trener;
X.
Opiekun prawny;
XI.
Pełnoletnia osoba desygnowana przez klub lub szkołę na zawody.
2. 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

Załącznik 1 (wszyscy)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany niniejszym wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie moich danych osobowych oraz
mojego dziecka …………………………………………………………. (imię i nazwisko) przez Łódzki Związek Piłki Siatkowej
(dalej: ŁZPS) z siedzibą w Łodzi, al. Unii Lubelskiej 2, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także wprowadzanie ich do systemów teleinformatycznych na potrzeby realizacji
i prawidłowego rozliczenia zadań związanych z dofinansowaniem ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Jednocześnie wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie powyższych danych osobowych
do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, a także wprowadzanie ich do systemów teleinformatycznych na potrzeby
realizacji i prawidłowego rozliczenia zadań związanych z dofinansowaniem ze środków Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1.

dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów statutowych ŁZPS ;

2.

Przysługuje mi prawo:

•

do uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

•

żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania
ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały
zebrane
z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

•

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 21, gdy
administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej
danych osobowych innemu administratorowi danych,

•

do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Ja niżej podpisany(a), udzielam niniejszym Łódzkiemu Związkowi Piłki Siatkowej (dalej: ŁZPS) prawa do
wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych z udziałem mojego syna/córki:
………………………………………………………..… (imię i nazwisko).
1. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy nieodpłatnej publikacji dotyczące wizerunku mojego syna/córki,
w szczególności, relacje, publikacje na stronie www.siatka-lodzkie.pl (oficjalna strona ŁZPS), rozpowszechnianie
w Internecie (na portalach społecznościowych Facebook – oficjalny profil ŁZPS
(www.facebook.com/lzps.lodzkie)
2. Niniejsza zgoda obejmuje prawo do dokonywania przez ŁZPS modyfikacji całości lub części wizerunku,
opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami, wszelkiej obróbki cyfrowej
wizerunku. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego
wykorzystania zdjęć z wizerunkiem syna/córki, także przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi
obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych, przy czym wizerunek syna/córki nie może być użyty w formie
lub publikacji obraźliwej dla syna/córki lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych syna/córki.
3. Oświadczam, że niniejsza zgoda wyrażona jest na okres od 15.09.2022 r. na czas nieokreślony, nieodpłatna,
nie jest ograniczona ilościowo, terytorialnie.
4. Oświadczam, że jestem nieograniczony(a) w zdolności do czynności prawnych. Oświadczam też, że w całości
przeczytałem(am) treść powyższych zgód i w pełni je rozumiem.

Imię i nazwisko (rodzic/opiekun): ……….………………………………………………………………………………
Adres: ……..……………………………………………………………………………………………….
......................................................................................................................
………………………………………………. (data)
.................................................. (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik 2 (tylko dla nowo rejestrowanych zawodników – kluby członkowskie w ŁZPS)
1.

Imię i nazwisko zawodnika/czki:………………….………………………………….….………………..………………...................
Data urodzenia zawodnika/czki:
D

D

-

M

M

-

R

R

R

R

Nr PESEL :
2.
3.
4.
5.

Miejsce urodzenia zawodnika/czki :.………………………………………………………….............................................................
Adres zamieszkania zawodnika/czki:……………………………………………………………..........................................................
Adres / y e-mail: zawodnika/czki………………………………………………………………………………...……………............................
opiekunów prawnych1:……………………………………….…………………………………..……………………………....................
Nr / y telefonów kontaktowych: zawodnika/czki:………………………………………………………….….....................................
opiekunów prawnych1 : ……………………………………….…….………………………………………………….………..................

Oświadczam/y * że:
1.
Wyrażam/y* zgodę na cosezonowe wydanie licencji
2.
Wyrażam /y* zgodę na uprawianie piłki siatkowej w/w zawodnikowi / czce w Klubie Sportowym :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
i udział w rozgrywkach organizowanych przez: Klub, Łodzki Związek Piłki Siatkowej i Polski Związek Piłki Siatkowej.
3.
Wyrażam/y* zgodę na udział w/w zawodnika / czki we wszystkich wyjazdach na mecze poza siedzibę klubu
środkami transportu organizowanymi przez Klub.
4.
Wyrażam/y* zgodę na umieszczenie, gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych
mojego dziecka / podopiecznego* w bazie danych Klubu Sportowego ………………………………………………………………………….
i Rejestrze Zawodników Polskiego Związku Piłki Siatkowej, prowadzonym w systemie teleinformatycznym pod adresem pzpsrejestracja.pl
5.
Wyrażam/y* zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących udziału w/w zawodnika / czki w zajęciach
i rozgrywkach na podane wyżej adresy e-mail.
6.
Wyrażam/y* zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka / podopiecznego* do celów
związanych z promocją Klubu. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
treningów i meczów mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Klubu, wykorzystane w materiałach promocyjnych
oraz publikowane w mediach oraz przez Polski Związek Piłki Siatkowej w celu prawidłowej organizacji rozgrywek.
7.
Oświadczam/y*, że zostałam/em* zostaliśmy* poinformowana/ny/ni* o prawach i obowiązkach zawodniczych oraz
zasadach i możliwościach zmiany barw klubowych.
8.
Zobowiązuję/my* się do przestrzegania statutu Klubu, przepisów dyscyplinarnych oraz regulaminów Łódzkiego
Związku Piłki Siatkowej i Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Stwierdzam, że znany mi jest Statut Klubu oraz przepisy i regulaminy obowiązujące w ŁZPS i PZPS, zobowiązuję się do
sumiennego wypełniania obowiązków nałożonych na mnie.
Data …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
czytelny podpis opiekuna/opiekunów* prawnych
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
czytelny podpis zawodniczki/zawodnika
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana (syna/córki) danych osobowych jest Klub …………...
Dane
będą
wykorzystywane
do
prawidłowego
przeprowadzenia
rozgrywek
piłki
siatkowej
oraz
rejestracji
w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników. Ponadto niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące
wizerunku mojego Pani/Pana (syna/córki) , w szczególności plakaty, ulotki, bilboardy, foldery, inne drukowane materiały promocyjne,
relacje i spoty telewizyjne, publikacje w gazetach i czasopismach, rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych
Facebook, Twitter, YouTube), itp.
Posiada Pani/Pan (syna/córki) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również
prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana (syna/córki) danych osobowych. W przypadku cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych,
dane zostaną przekazane do Archiwum Państwowego po 15 latach od wycofania zgody lub żądaniu usunięcia danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana (syna / córki / podopiecznego) - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Podane dane, w tym wizerunek, zostaną przekazane do Polskiego Związku Piłki Siatkowej (ul. Puławska 383, 02-801 Warszawa), w celu
prawidłowej realizacji jego zadań statutowych w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące (Ustawa o sporcie Dz. U. 2020 poz. 1133).
PZPS posiada prawo do dalszego udostępniania danych na podstawie stosownych upoważnień.

*- niepotrzebne skreślić.

