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REGULAMIN TURNIEJU MINI SIATKÓWKI PLAŻOWEJ DZIEWCZĄT  

„OGÓLNOPOLSKIE GRAND PRIX W MINI SIATKÓWCE PLAŻOWEJ” 

SULEJÓW, 01.06.2021r. 

 

1. ORGANIZATOR: Akademia Mini Siatkówki Plażowej, 

2. PATRONAT HONOROWY: Polski Związek Piłki Siatkowej 

3. CELE TURNIEJU : 

- popularyzacja mini siatkówki plażowej wśród dzieci z rocznika 2008 i młodszych 

- zachęcenie do aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie sportu 

4. MIEJSCE ZAWODÓW: Boiska do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w 

Sulejowie, ul. Konecka 45 

5. TERMIN: 1 czerwca 2021r.,  godz. 9:30 

6. UCZESTNICY: 

- W turnieju mogą wziąć udział dzieci z rocznika 2008 i młodszych, w tym: reprezentacje szkół, kluby sportowe, 

uczniowskie kluby sportowe, akademie, inne – stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty niezrzeszone; 

- w ramach turnieju rozegrane zostaną zawody w kategorii dziewcząt; 

- Zespół składa się z dwóch osób (nie ma rezerwowych); 

- zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół/klub/stowarzyszenie, itp.; 

- dopuszczalne jest stworzenie zespołu z zawodników z dwóch różnych klubów/stowarzyszeń itp.; 

- udział w turnieju jest bezpłatny. Koszty dojazdu na zawody, noclegów i wyżywienia ponosi klub/stowarzyszenie 

biorący udział w zawodach. 

7. TERMIN ZGŁOSZEŃ: 

- Zapisy do dnia 30 maja (niedziela) poprzez wysłanie wiadomości na email: akademia.turnieje@interia.pl. W 

wiadomości prosimy zamieścić: nazwę drużyny, ilość zespołów, oraz osobę do kontaktu (email, numer telefonu); 

- do każdego turnieju można zgłosić dowolną ilość zespołów; 

- liczba zespołów jest ograniczona do 24. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń; 

- w dniu turnieju należy dostarczyć sędziemu głównemu: listę imienną zawodników i trenera/opiekuna 

podpieczętowaną przez prezesa klubu/stowarzyszenia, dyrektora szkoły itp. ; 

- w dniu turnieju należy dostarczyć także sędziemu głównemu:  dokument przedstawiający ważne badania 

lekarskie (druk F02, lista podpieczętowana przez pielęgniarkę szkolną, zaświadczenie od lekarza – brak 

przeciwskazań do uprawiania sportu itp.); 

- w dniu turnieju należy dostarczyć sędziemu głównemu podpisane „Oświadczenie o stanie zdrowia zawodników 

i członków sztabu” (załącznik nr 1); 
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- Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna, które 

przekazują swoim trenerom/opiekunom. Zgody powinny być przechowywane w siedzibie klubu (załącznik nr 2) 

8. SYSTEM ROZGRYWEK: 

- System rozgrywek ustala organizator – w zależności od ilości zgłoszeń. 

9. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE: 

- turniej rozegrany zostanie zgodnie z przepisami do mini siatkówki plażowej wg załącznika nr 2;  

- zespoły powinny posiadać własne piłki do rozgrzewki; 

- zespoły powinny występować w odpowiednich i jednolitych strojach sportowych. 

10. NAGRODY  

Dla najlepszych 3 zespołów puchary oraz medale, dla zespołów z dalszych miejsc pamiątkowe dyplomy.  

Ponadto dla wszystkich uczestników drobne upominki rzeczowe. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora celem zgłoszenia do imprezy i podania wyników do ogólnej wiadomości; 

- Akceptując regulamin każdy Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) wyraża zgodę, aby zdjęcia, 

nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być 

wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych, a także w celach 

marketingowych Organizatora oraz sponsorów; 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych 

wypadków, a także za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym; 

- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie; 

- Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
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Miejscowość .......................……………., data………….................…… 

      ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

 

Oświadczenie o stanie zdrowia zawodników i członków sztabu 

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………........................…… oświadczam, że wśród osób zgłoszonych  

do turnieju pod nazwą „OGÓLNOPOLSKIE GRAND PRIX W MINI SIATKÓWCE PLAŻOWEJ”  

w dniu dzisiejszym na liście imiennej  zespołu (nazwa klubu) - ……………………………………………………………….……..: 

- nikt w okresie ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z żadną osobą, u której potwierdzono zakażenie 

koronawirusem 

SARS CoV-2, 

- nikt nie jest poddany kwarantannie, 

- nikt nie miał bezpośredniego kontaktu z żadną osobą poddanej kwarantannie, 

- u nikogo nie występują objawy: gorączka powyżej 38°C, kaszel lub uczucie duszności – trudności w nabraniu 

powietrza. 

Oświadczam, że wyżej wymienione osoby są świadome, że nie ma gwarancji, iż udział w meczu nie spowoduje 

zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Mają świadomość, że ryzyko 

takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków zdrowia i życia. Na wypadek zakażenia 

koronawirusem w miejscu rozgrywania meczu bądź w miejscu zakwaterowania nie będą wnosić żadnych 

roszczeń wobec Organizatorów. 

 

  ...............................................................................  

czytelny podpis przedstawiciela klubu 

 

Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w turnieju i nie upoważnia do ubiegania się o 

ewentualne świadczenia z tytułu ubezpieczenia imprezy sportowej. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

NA UDZIAŁ DZIECKA W „OGÓLNOPOLSKIM GRAND PRIX W MINI SIATKÓWCE PLAŻOWEJ” 

  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznej/-ego: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                    (imię i nazwisko zawodnika/-czki, data i miejsce urodzenia) 

 

w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Akademię Mini Siatkówki Plażowej w ramach 

„Ogólnopolskiego Grand Prix w Mini siatkówce Plażowej” na obiektach do siatkówki plażowej Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie w terminie 01.06.2021r. 

Jestem świadomy/świadoma obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej 

wirusem SARS-CoV-2 w okresie rozgrywania Turnieju oraz, że pomimo stosowania przez Organizatora 

szczególnych środków ochronnych nie powoduje to całkowitego wyeliminowania ryzyka zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2. 

Oświadczam, że ani dziecko ani żaden z domowników: 

- nie mieli kontaktu z osobami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni, 

- nie są aktualnie objęci obowiązkową kwarantanną. 

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na poddanie mojego dziecka/podopiecznego wszelkim regułom i 

przepisom sanitarnym obowiązującym na terenie kraju, w czasie odbywania się Turnieju. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Organizatora w przypadku, gdy dziecko lub domownicy 

zostaną objęci kwarantanną, zachorują na COVID-10 lub będą mieć kontakt z osobą zarażoną. 

Oświadczam, że w przypadku zarażenia się mojego dziecka wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę 

COVID-19) w trakcie udziału w treningu/zawodach podczas Turnieju organizowanego w czasie obowiązywania 

stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie będę wnosił/-a żadnych roszczeń finansowych i 

prawnych wobec Organizatorów, jak i trenera. 

 

……………………………………………………………….                                                ……………………………………………………………………………… 

miejscowość i data       imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

………………………………………………………………….. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 
 

PRZEPISY GRY DO MINISIATKÓWKI PLAŻOWEJ  OBOWIĄZUJĄCE  
W CZASIE „OGÓLNOPOLSKIEGO  GRAND PRIX  

W MINI SIATKÓWCE PLAŻOWEJ” W PUCKU 
 
 
Minisiatkówka plażowa to gra przeznaczona dla dziewcząt i chłopców uczęszczających do czwartych, 
piątych i szóstych klas szkoły podstawowej .  
 
1. Charakterystyka gry  
Mini siatkówka plażowa jest grą zespołową, rozgrywaną pomiędzy dwoma zespołami składającymi się 
z dwóch zawodników.  
Dozwolone jest odbicie piłki każdą częścią ciała.  
Celem gry jest umieszczenie piłki w polu gry drużyny przeciwnej i zapobieżenie dotknięcia przez piłkę 
własnego pola gry. Piłkę przebija się przez siatkę zawieszoną na różnej wysokości w zależności od 
kategorii rozgrywkowej i płci zawodników. Zespół ma prawo do trzykrotnego odbicia piłki, w celu 
przebicia jej na stronę przeciwnika. Zawodnik danego zespołu nie może odbić piłki kolejno dwa razy (za 
wyjątkiem bloku).  
 
Gra toczy się do momentu popełnienia błędu:  
- upadku piłki na pole gry przeciwnika,  
- upadku piłki na własne pole i poza pole gry przeciwnika,  
- dotknięcia siatki  
- dotknięcia przez piłkę antenki  
 
2. Plac do gry  
Plac do gry składa się z boiska do gry i wolnej przestrzeni poza nim, Podłoże boiska zbudowane jest  
z piasku . Piasek powinien być przesiany do wielkości ziaren, które są pozbawione wszelkich kamieni  
i zanieczyszczeń. Piach nie powinien być zbyt sypki i nie powinien powodować pylenia .Linie 
wyznaczające pole gry powinny być wykonane z taśmy z mocnej nierozciągliwej tkaniny i mieć 
szerokość 5 cm . Przymocowane muszą być do podłoża elastycznymi elementami niepowodującymi 
zagrożenia kontuzji i urazu dla zawodników. Słupki, antenki i siatki przeznaczone do siatkówki plażowej 
zgodne z przepisami FIVB.  
Antenki ograniczają pole gry.  
 
3. Wymiary boisk  
Wymiary boisk są takie same zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców.  
- 16 m x 4 m 
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4. Wysokość siatki  
215 cm – dla dziewcząt, 
230 cm – dla chłopców 
 
5. Liczba zawodników i rola trenerów  
Zarówno u dziewcząt jak i chłopców drużyna liczy dwóch zawodników (nie ma zawodników 
rezerwowych).  
Trener/nauczyciel ma prawo przebywać w obrębie placu gry w wolnej przestrzeni poza boiskiem.   
Trener może poprosić sędziego o dwie przerwy na odpoczynek w secie.  
Trener może przekazywać instrukcje swoim zawodnikom, tylko i wyłącznie w czasie przerw na 
odpoczynek oraz w czasie zmian stron boiska. 
 

6. Piłki do gry  
Mikasa VLS 300  
Ciśnienie w piłce powinno wynosić 0.17-0,22 kg/cm2-VLS 300,  
 
7. System gry  - ustala organizator – w zależności od ilości zgłoszeń.  
Będziemy dążyć aby: 
- mecz toczył się do dwóch wygranych setów zakończonych zdobytym przez drużynę 15 punktem. Musi 
być zachowana dwupunktowa różnica. W razie remisu w setach, o wygranej drużyny decyduje set trzeci 
grany do 10 i również musi być zachowana różnica dwóch punktów.  
 
8. Ubiór  
Zawodnicy powinni grać: w jednolitych koszulkach z krótkim rękawkiem lub na ramiączkach   
z numerami „1”, „2”, w krótkich spodenkach, na boso. W przypadku niekorzystnych warunków 
atmosferycznych dopuszczalne jest używanie ubrań termicznych i skarpetek. 
 

 


