REGULAMIN
§ 1. ORGANIZATOR
1.
Organizatorem turnieju „Orlik Volleymania” jest Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski
Związek Piłki Siatkowej (zwany dalej „PZPS”). Turniej finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury fizycznej.
2.
Turniej „Orlik Volleymania” (zwany dalej: „Turniej”) będzie organizowany dla dzieci ze starszych
klas szkół podstawowych. Rozgrywki przeprowadzone będą w formie gier mieszanych (mikstów) w
zespołach składających się z 3 dziewczynek i 3 chłopców. Na boisku podczas gry muszą znajdować się 2
dziewczynki i 2 chłopców, pozostali zawodnicy są rezerwowymi.
3.

Turniej rozgrywany będzie w następujących etapach (wstępny terminarz):

a.

Rekrutacja – od 15 kwietnia do 01 czerwca 2016 r.

b.

Eliminacje – od 1 maja do 01 czerwca 2016 r.

c.

Finały makroregionów – od 02 czerwca do 17 czerwca 2016 r.

i.

Włocławek

ii.

Ropczyce

iii.

Olsztyn

iv.

Krosno Odrzańskie

d.

Finał ogólnopolski – od 20 do 22 czerwca 2016 r.

4.
Turniej rozgrywany będzie na kompleksach wielofunkcyjnych „Orlik” wybudowanych w ramach
programu "Moje boisko-Orlik 2012".
5.
W fazie eliminacyjnej oraz w fazie finałów makroregionów, bezpośrednimi organizatorami
lokalnych rozgrywek są wyznaczenie przez koordynatorów Organizatorzy rekrutujący się głównie z
nauczycieli szkół.
6.

Rozgrywki na każdym z etapów koordynują wyznaczeni przez PZPS Koordynatorzy Wojewódzcy
§ 2. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

1.
Informacje o Turnieju i zaproszenia do współorganizacji rozgrywek zostaną wysłane do
wybranych sześciu kompleksów zlokalizowanych na terenie każdego z 16 województw, razem do 96
ośrodków.

2.
Udział 96 Organizatorów wybranych ośrodków w organizacji Turnieju polegać będzie na
przeprowadzeniu eliminacji do finału makroregionu, w celu wyłonienia najlepszej drużyny.
3.
Faza eliminacji do finału makroregionu zorganizowana zostanie w terminie od 1 maja do 1
czerwca 2016 r. Łącznie zostanie rozegranych 96 turniejów (po 6 w każdym województwie). Zakładając,
że w każdym turnieju uczestniczyć będzie średnio 20 drużyn, to o awans do 2 etapu walczyć będzie ok. 1
920 drużyn, co daje liczbę 11 520 uczniów. Do turnieju Regionalnego awansuje po jednym zespole z
każdego turnieju eliminacyjnego.
4.
Faza rozgrywek makroregionalnych organizowana jest przez Koordynatorów Regionalnych
wytypowanych przez PZPS. W każdym regionie w rozgrywkach bierze udział 24 zespoły. W sumie na tym
etapie rozgrywek występuje 96 drużyn co daje 576 osób w skali kraju . Faza ta zostanie przeprowadzona
w terminie od 2 do 17 czerwca 2016 r.. Do Finału Ogólnopolskiego awansuje po 6 zespołów z każdego
regionu.
5.
Finał ogólnopolski rozegrany zostanie w terminie od 20 do 22 czerwca 2016 r. dla 24 drużyn, tj.
dla 144 zawodników/czek.
6.
Mecze rozegrane zostaną na trawie naturalnej, sztucznej lub w hali sportowej, w zależności od
warunków atmosferycznych.
§ 3. UCZESTNICTWO DRUŻYN W TURNIEJU
1.
W Turnieju mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące Szkoły, Uczniowskie Kluby Sportowe,
Kluby Sportowe, tzw. „dzikie drużyny” (zorganizowane, z dorosłym opiekunem) oraz drużyny
reprezentujące zgłoszony obiekt „Orlik” (np. wyłonione spośród dzieci uczestniczących w zajęciach
sportowych na danym obiekcie). Wszystkie drużyny musza spełnić kryteria wiekowe określone w
Regulaminie.
2.
W skład drużyny może wchodzić od 4 do 6 zawodników/czek. Na boisku musi znajdować się 4
zawodników/czek, pozostali zawodnicy/czki są rezerwowymi.
3.

Zgłoszenie drużyny do udziału w Turnieju następuje poprzez złożenie:

a.
formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez podmiot zgłaszający drużynę np.
szkołę lub w przypadku „dzikich drużyn” przez Opiekuna drużyny. Wzór formularza zgłoszeniowego w
Załączniku nr 1.
b.
formularza zgody na udział oraz wykorzystanie wizerunku dziecka podpisanego przez rodzica lub
prawnego opiekuna każdego dziecka – zawodnika/czki - wchodzącego w skład drużyny. Wzór
Oświadczenia w Załączniku nr 2.
4.
Drużyny przekazują komplet dokumentów Organizatorowi turnieju. Drużyny z miejscowości, w
których nie ma takiego kompleksu mogą zgłosić swój udział w Turnieju najbliższym im terytorialnie.

5.
Każdy zawodnik/czka biorący udział w Turnieju musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną
lub w wyjątkowych przypadkach inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość zawodnika/czki i
jego datę urodzenia.
6.
W trakcie całego Turnieju zawodnik/czka może reprezentować wyłącznie jedną drużynę. W
przypadku zmiany przez zawodnika/czki drużyny w trakcie jednego z etapów rozgrywek następuje
automatyczne wykluczenie z Turnieju zawodnika/czki i drużyny, w której zawodnik/czka po raz drugi
wystąpił lub został wpisany na listę. Dopuszczalne jest uzupełnienie składu drużyny zawodnikiem/czką,
który nie brał udziału w Turnieju i spełnia kryteria wiekowe. Podstawą jest oświadczenie trenera.
7.
Zawodnicy/czki biorący udział w Turnieju zobowiązani są do posiadania ważnych badań
lekarskich. W przypadku gdy ich nie posiadają opiekun drużyny powinien posiadać imienną listę uczniów
sporządzoną i potwierdzoną przez Dyrektora Szkoły lub lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną.
8.
Zawodnicy/czki przystępują do rozgrywek po uprzednim dostarczeniu Organizatorowi
podpisanego Oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na wykorzystanie
wizerunków dzieci (zdjęcia, filmy) do celów promocyjnych. Podpisane dokumenty powinien posiadać
Opiekun drużyny. Pełną odpowiedzialność za dostarczenie powyższych dokumentów ponosi Opiekun
drużyny. W przypadku, gdy Opiekun drużyny nie dostarczy wymaganych dokumentów, drużyna nie
może wziąć udziału w dalszych rozgrywkach i zostaje zdyskwalifikowana.
9.
Każda drużyna musi mieć jednego Opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas całego
Turnieju. Opiekun zobowiązany jest do zebrania legitymacji swoich zawodników/czek i przedstawienia
ich Organizatorowi, łącznie z weryfikacją bezpośrednią (legitymacja – zawodnik). Weryfikacja
zawodników/czek musi odbywać się przed rozpoczęciem Turnieju.
10.
Lista drużyn zakwalifikowanych do finału ogólnopolskiego zostanie ogłoszona na stronie
www.orlikvolleymania.pl.
§ 4. SYSTEM ROZGRYWEK
1.

Eliminacje - od 1 maja do 1 czerwca 2016 r.

2.
W każdym z 16 województw odbędzie się 6 turniejów eliminacyjnych. System rozgrywek
zostanie dopasowany w zależności od ilości uczestników. Z każdego z turniejów promocję do turnieju
makroregionalnego otrzymuje 1 drużyna.
3.

Finały makroregionów – od 2 do 17 czerwca 2016 r.

i.

Włocławek

ii.

Ropczyce

iii.

Olsztyn

iv.

Krosno Odrzańskie

4.
W miejscu wskazanym przez miasto zostanie rozstawionych 4 - 6 boisk. O porządek i sprawne
przeprowadzenie turnieju w każdym mieście będzie dbał zespół techniczny. Z każdego turnieju
promocję do finału ogólnopolskiego otrzymuje 6 drużyn.
5.

Finał ogólnopolski – od 20 do 22 czerwca 2016 r.

Zostanie rozegrany dla 24 drużyn w systemie grupowym na 6 lub 10 boiskach rozłożonych na terenie
wskazanym przez miasto. Boiska zostaną rozłożone na podłożu trawiastym lub na hali (w zależności od
warunków atmosferycznych).
§ 5. PRZEPISY GRY
1.
Na pierwszym etapie rozgrywek, eliminacji, turnieje będą odbywały się na sportowych
kompleksach wielofunkcyjnych. Finał ogólnopolski rozegrany zostanie na trawiastej nawierzchni
(naturalnej lub sztucznej) na 4 lub 6 boiskach sportowych lub w hali sportowej.
2.
Gra się do dwóch wygranych setów. Koniec seta następuje, gdy dany zespół zdobędzie minimum
11 punktów z zachowaniem 2 punktowej przewagi. Rozstrzygający set grany jest minimum do 7
punktów z zachowaniem 2 punktowej przewagi
3.
W każdym secie trener może dokonywać zmian zawodników rezerwowych (zmiana i powrót) w
momencie, gdy piłka nie jest w grze.
4.

Wymiar boiska 7 m x 14 m., wysokość siatki 224 cm.

5.
Drużyna liczy max. 6 zawodników/czki - 4 zawodników/czki na boisku w grze oraz max. 2
zawodników/czki rezerwowych.
6.
Zawodnicy/czki mogą rozgrywać spotkania tylko i wyłącznie w obuwiu sportowym z płaską
podeszwą.
7.

Każde dotknięcie siatki jest błędem

8.
Mecze sędziować będzie jeden sędzia główny wraz z osobą do protokołowania meczu na
uproszczonym protokole.
9.
Decyzje odnośnie gry przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych podejmuje Organizator
Turnieju. W przypadku odwołania Turnieju ze względu na złe warunki, konieczne jest natychmiastowe
wyznaczenie daty kolejnego Turnieju oraz poinformowanie wszystkich uczestników, tak aby wszyscy
zainteresowani mogli się na nim stawić.
10.
Wszelkie kwestie sporne należy zgłaszać Organizatorowi zawodów zaraz po zakończeniu meczu.
Protesty oraz wszelkie kwestie sporne zgłoszone po tym czasie nie będą rozpatrywane.
11.
Pozostałe przepisy określa aktualny regulamin rozgrywek PZPS dla minisiatkówki dotyczący gier
czwórkami.
§ 6. PUNKTACJA

1.
Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 2 pkt., w przypadku porażki 1 pkt., za mecz przegrany
walkowerem 0 pkt. Mecz zostanie zweryfikowany za walkower, gdy drużyna z własnej winy nie stawiła
się na spotkanie, lub spóźni się więcej niż 15 minut.
2.

O kolejności miejsc w grupie decyduje większa liczba zdobytych punktów.

3.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, decydują:

a.

wynik bezpośredniego spotkania,

b.

stosunek setów,

c.

stosunek małych punktów.

4.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwie drużyny przeprowadza się
dodatkową punktację pomocniczą uwzględniając wyłącznie spotkania między zainteresowanymi
drużynami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami podanymi w punkcie 3. w podpunktach a,
b oraz c biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
§ 7. UBEZPIECZENIE
1.

Uczestnicy etapu eliminacji oraz finałów makroregionów ubezpieczają się na koszt własny.

2.

Uczestnicy finału ogólnopolskiego ubezpieczeni są przez Organizatora.
§ 8. PRAWA ORGANIZATORA

1.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie wywiązanie się z obowiązków określonych w
Regulaminie z powodu wystąpienia przypadku siły wyższej, a w szczególności za złe funkcjonowanie
Urzędów Państwowych, awarie sieci internetowych i inne.
2.
Wszelkie sprawy sporne dotyczące organizacji rozgrywek oraz interpretacji Regulaminu
rozstrzyga PZPS.
3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

