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KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY  nr  1 
OGÓLNOPOLSKIEGO  TURNIEJU 

MINI  PIŁKI  SIATKOWEJ  DZIEWCZ ĄT 
RAWA MAZOWIECKA  14 – 16  CZERWCA  2012 r. 

 
I.  ORGANIZATORZY 

• Łódzki Szkolny Związek Sportowy  w  Łodzi 
• Powiatowy Szkolny Związek Sportowy  w  Rawie Mazowieckiej 
• Urząd Miasta  Rawa Mazowiecka 
• Starostwo Powiatowe  w  Rawie Mazowieckiej 
• Szkoła Podstawowa  nr 4  Rawa Mazowiecka,  UKS „Sójcze”  Rawa Mazowiecka 

 
II.   CEL  TURNIEJU 

• popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży szkolnej 
• integracja młodzieży szkolnej 
• wyłonienie najlepszych Szkół Podstawowych  w  Polsce 

 
III.      TERMIN 

• 14 – 16.06.2012r. 
 
IV.    MIEJSCE   ZAWODÓW  

• Hala Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji  „Milenium”  ul.  Kazimierza Wielkiego  
28 w   Rawie  Mazowieckiej 

 
V.   ZAKWATEROWANIE  i  WY ŻYWIENIE 

• Obiekt  Hotelowy  „Tatar”   ul.  Tatar  1 A    w  Rawie  Mazowieckiej 
 
VI.      UCZESTNICTWO 

• prawo startu w turnieju posiadają szkoły, które zwyciężyły w Wojewódzkich 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w danym województwie.  

• zespół składa się z  10  zawodniczek  (dwie czwórki plus jedna rezerwowa w każdej 
z nich) 

• rocznik  1999  i  młodsze. 
• zgłoszenie na zawody musi być podpisane przez Dyrektora Szkoły. 

 
VII.      ZGŁOSZENIA 

• Zgłoszenia do turnieju przesyłają szkoły w nieprzekraczalnym terminie  do dnia  
25.05.2012r. (faksem lub e-mailem).   

• Prosimy o  telefon  w  przypadku odpowiedzi negatywnej z danego województwa, 
zaś w przypadku nie ukończenia finałów w danym województwie, prosimy 
właściwy WSZS o informację, czy Wasz zespół weźmie udział w tych zawodach   
(Bardzo Ważne !!!). 

• Zgłoszenia do turnieju należy przesłać pod numer   fax:  46 814 46 31 lub     e-mail: 
oswiata@powiatrawski.pl 

• Telefon do organizatora:  Dariusz Zakonnik   503 360 739   lub   608 534 815 
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• Wzór zgłoszenia:   
� Szkoła Podstawowa 
� Województwo   
� Ekipa liczyć będzie… uczestników,  w  tym…  zawodniczek 
� trener/opiekun  (podać płeć),  ………  pozostałych osób (podać funkcję i 

płeć). 
• Uwaga płeć jest niezbędna w celu rezerwacji pokoi. Organizatorzy dokonują 

przydziału pokoi.    
 
VIII.    FINANSOWANIE 

• koszty organizacji turnieju pokrywają organizatorzy 
• zakwaterowanie i wyżywienie jest pełnopłatne przez szkoły lub dane Wojewódzkie 

SZS 
• cała odpłatność od jednego uczestnika za zakwaterowanie i wyżywienie wynosić 

będzie 135 zł  (od obiadu w dniu 14.06.2012   do obiadu w dniu   16.06.2012r.)  
płatne gotówką  przed zawodami w recepcji hotelu „Tatar” lub na jego konto:   

• 30 9291 0001 0054 0418 3000 0010 z dopiskiem pobyt  IMS 14-16.06.2012r. mini 
siatkówka, po wcześniejszym uzgodnieniu z hotelem tel.  46 814 46 44,    e-mail:  
hoteltatar@wp.pl 

• wpisowe od każdej drużyny wynosi 100 zł,  płatne gotówką na miejscu u 
organizatora przed odprawą techniczną w dniu  14.06.2012r. 

 
IX.    PROGRAM  TURNIEJU  

• przyjazd ekip  w  dniu  14.06.2012r. (czwartek)  do  godziny  12.30 
• 14.06.2012r.  godzina  13.00  obiad 
• 14.06.2012r.  godzina   14.45  odprawa techniczna, hala sportowa „Milenium” 
• 14.06.2012r.  godzina   15.30  rozpoczęcie gier  
• program na dzień 15 i 16.06.2012r.  podany zostanie na odprawie technicznej 

 
X.   NAGRODY 

• zespoły za  wszystkie miejsca otrzymają puchary  i dyplomy 
• za  miejsca  I – III  medale  
• nagrody indywidualne dla wyróżniających się zawodniczek w turnieju 

 
XI.    WERYFIKACJA 

• Weryfikacja uczestniczek będzie prowadzona przy przyjeździe ekip. Do weryfikacji 
należy przedłożyć listę zgłoszeniową podpisaną przez Dyrektora Szkoły oraz ważne 
legitymacje szkolne. 

 
X.   SPRAWY  ORGANIZACYJNE 

• System rozgrywek zostanie ustalony po otrzymaniu zgłoszeń drużyn i 
przedstawiony na odprawie technicznej.  

• Każda drużyna rozgrywać będzie mecze aż do ustalenia ostatecznej kolejności. 
• W przypadku braku zgłoszeń z poszczególnych województw, organizatorom 

przysługuje prawo dokooptowania dodatkowych zespołów 
• Każda drużyna posiada własne piłki treningowe 
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• Drużyny ubezpieczają się indywidualnie 
• Za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności 
 
XI.    PRZEPISY  GRY 

• Wymiary boiska:  7 x 7 m,  na boisku wyznacza się linie ataku  (3 m od siatki) 
• Wysokość siatki:  215 cm;   obowiązuje normalny rozmiar piłki 
• Gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 25 punktów. 
• Ewentualny trzeci set tie break do 15 punktów 
• W pierwszym secie grają  4 zawodniczki + 1 rezerwowa, w drugim secie pozostałe  
• W trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna 

czwórka, wyznaczona  z   dziesiątki + 1 rezerwowa 
• Kolejność CZWÓREK  ustalona przed zawodami nie może być zmieniona przez 

cały turniej 
• Każdy zespół może wykorzystać dwa czasy po 30 sekund w każdym secie 
• Obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki 
• Atakować z pierwszej linii  i zastawiać nie może zawodnik zagrywający, który jest 

zawodnikiem obrony podczas zagrywek drużyny przeciwnej aż do momentu rotacji 
• Obowiązuje rozsądna tolerancja czystości odbić 
• W każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn. można wymienić 

jednego zawodnika, który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga 
zmiana dokonana). 

• Punktacja: a wygrane spotkanie – 2 pkt, porażka – 1 pkt,   vo. – 0 pkt 
• O kolejności miejsc decydują kolejno: 
� większa liczba zdobytych punktów, 
� lepszy stosunek setów zdobytych do straconych, 
� lepszy stosunek małych punktów. 

• Interpretacja regulaminu należy do organizatora zawodów.     
                                                                                                                            
 

Organizatorzy              
       


