
 

Ogólnopolski turniej minisiatkówki dziewcząt i chłopców  

Sulęcin, 22-23.10.2022 r.  

REGULAMIN 

 

          

1. Cel turnieju: 

1) Wyłonienie zwycięzców wśród dziewcząt i chłopców w kategoriach: 

a) urodzeni w 2012 i młodsi, 

b) urodzeni w 2011 i młodsi, 

c) urodzeni w  2010 i młodsi. 

2) Promowanie mini siatkówki wśród dzieci. 

3) Propagowanie zasad  i nagradzanie postaw zasad fair play. 

4) Kształtowanie zdrowego stylu życia. 

5) Promowanie wychowania przez sport. 

6) Aktywizacja lokalnych środowisk sportowych. 

 

2. Organizator: 

1) Sulęcińskie Towarzystwo Siatkarskie Olimpia Sulęcin. 

 

3. Formuła turnieju:  

1) W turnieju mogą wziąć udział dzieci, które reprezentują następujące podmioty: kluby 

uczniowskie, kluby sportowe, akademie siatkarskie, stowarzyszenia, szkoły. 

2) Informacja o turnieju zostanie opublikowana na stronie www.minisiatkówka.pl oraz 

www.lzps.pl.  

3) Zgłoszenia do turnieju są ograniczone, decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

4) Maksymalna ilość uczestników – dwójki 20 zespołów, trójki i czwórki po 15 zespołów.  

5) Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie potwierdzone w wypadku szkoły przez 

dyrektora szkoły, w wypadku klubów i stowarzyszeń – przez prezesa klubu. 

6) System rozgrywek zostanie podany po zgłoszeniach.  

7) Miejsce i termin rozgrywek: 22-23.10.2022 r., hala sportowa I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie, ul. Emilii Plater 1 oraz hala sportowa Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie, ul. Szkolna 1.  

8)  Zgłoszenia na turniej przyjmujemy mailowo do dnia 15.10.2022 r., adres e-mail: 

stsolimpia@o2.pl.  

9)  Numer kontaktowy: 668847971 (Stanisław Szablewski) 

 

4. Przepisy gry w mini siatkówkę.  

1) Uczestnictwo: dwójki – 2+1, trójki 3+1, czwórki 4+1.  

2) Pozostałe zgodnie z regulaminem ogólnopolskich mistrzostw w mini siatkówce z roku 2022.  

 

5. Dokumenty uprawniające do gry. 

1) Ważne badania lekarskie. 

2) Lista zawodników z potwierdzeniem szkoły/ klubu etc.  

3) Ważny dokument ze zdjęciem, potwierdzający wiek i tożsamość zawodnika.  

4) Podpisane przez opiekuna prawnego zgody na upublicznienie wizerunku oraz danych 

osobowych uczestnika.  

5) Wpisowe 10 zł od uczestnika.  

 

6. Obowiązki organizatora turnieju: 

1) Zapewnienie opieki medycznej przez cały czas rozgrywania turnieju.  

2) Zapewnienie obsługi sędziowskiej:  

a) sędziowie z uprawnieniami  

http://www.minisiatkówka.pl/
http://www.lzps.pl/
mailto:stsolimpia@o2.pl


 

b) instruktorzy piłki siatkowej 

c) nauczyciele wychowania fizycznego 

d) zawodnicy z dużym doświadczeniem  

 

7. Opieka podczas turnieju: 

1) Podczas turnieju opiekę nad zawodnikami sprawują: 

a) trener, 

b) nauczyciele, 

c) osoby desygnowane przez szkołę. 

 

8. Nagrody:  

1) Medale za uczestnictwo w turnieju. 

2) Dyplomy i puchary dla zwycięzców. 

3) Nagrody rzeczowe. 

 

9. Postanowienia końcowe: 

1) O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w turnieju, a nieobjętych przepisami 

niniejszego regulaminu, ostateczne decyzje podejmuje Organizator wydarzenia. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.  

 

 

Turniej jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. 

 

 

Dane kontaktowe do Organizatora: 

stsolimpia@o2.pl 

tel. 668847971 (Stanisław Szablewski) 

 

mailto:stsolimpia@o2.pl

