Katowice, dnia 31 maja 2019

Komunikat nr 2
Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce o Puchar Kinder+Sport
Zabrze 24-26 czerwca 2019
1. Miejsce i termin turnieju:
Turniej zostanie rozegrany w dniach 24-26 czerwca 2019 roku w Zabrzu w Hali Widowiskowej w Zabrzu przy ul. Jana
Matejki 8.
2. Zasady rozgrywania turnieju:
W turnieju minisiatkówki uczestniczą dwa pierwsze zespoły z każdego finału wojewódzkiego w każdej kategorii
wiekowej:
Ø U-11 „dwójki” – urodzeni w roku 2008 i młodsi,
Ø U-12 „trójki” – urodzeni w roku 2007 i młodsi,
Ø U-13 „czwórki” – urodzeni w roku 2006 i młodsi
Spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami i zasadami gry zawartymi w dokumencie „Regulamin Rozgrywek
Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców o Puchar Kinder+Sport ”, zatwierdzonymi przez Wydział ds. Młodzieży oraz Zarząd
Polskiego Związku Piłki Siatkowej, dostępne na stronie: https://www.minisiatkowka.pl/file/uploads/regulamin.pdf
3. Zgłoszenia:
Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej dokonują zgłoszeń swoich zespołów na stronie
https://kindersport.szps.pl/rejestracja oraz https://pzps-rejestracja.pl/minisiatkowka od 31 maja do 10 czerwca
2019 roku. W wyjątkowych przypadkach problemu z rejestracją, zgłoszenia zespołu, który nie ma licencji w WZPS
akceptowana jest rejestracja na podstawie listy zatwierdzonej przez WZPS.
Następnie trenerzy wskazani przez WZPS-y w powyższym zgłoszeniu i odpowiedzialni za poszczególne drużyny
w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2019 roku uzupełniają dane zawodniczek/zawodników oraz wgrywają
zdjęcia twarzy (nie sylwetek) na stronie https://kindersport.szps.pl/zawodnicy
Rejestracja jest możliwa tylko w przypadku wprowadzenia pełnych danych trenera oraz wgrania jego zdjęcia do
identyfikatora. Zdjęcia niezbędne są do wydania identyfikatorów. Przy rejestracji zawodników niezbędne będą
następujące dane: Imię, nazwisko, numer na koszulce, rozmiar koszulki i OBOWIĄZKOWO zdjęcie zawodnika
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i trenera w formacie 600 x 600 pixeli (jpg lub png) lub większe w formacie kwadratowym. Uwaga - bez zdjęcia
dodanie zawodników jest niemożliwe.

4. Dokumenty:
Zawodnicy i zawodniczki uczestniczący w turnieju finałowym Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce o Puchar
Kinder+Sport powinni posiadać:
•

aktualne badania lekarskie i pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów (zał. nr 2);

•

zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dla osoby niepełnoletniej (zał. nr
3, zał. nr 5);

•

zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dla osoby pełnoletniej (zał. nr 4,
zał. nr 5);

•

legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Załączniki zostaną rozesłane do wszystkich WZPS-ów oraz dostępne będą na stronach:

•
•

https://www.minisiatkowka.pl/ ,
https://kindersport.szps.pl/komunikaty

WAŻNE! Ze względów technicznych weryfikacji dokumentów zawodniczek i zawodników dokonują macierzyste
WZPS-y. Weryfikacji dokonują koordynatorzy lub wskazane przez nich osoby poświadczając ten fakt na formularzu
weryfikacji (Zał. nr 1). Trener (opiekun) podczas turnieju finałowego w Zabrzu może w każdej chwili zostać poproszony
o przedstawienie powyższych dokumentów. Brak dokumentów skutkuje eliminacją z rozgrywek. Weryfikacja
w macierzystych WZPS-ach nie zwalnia z obowiązku posiadania przez zawodników i zawodniczki wymienionych
dokumentów oraz dokumentu tożsamości.
UWAGA! W przypadku wpłynięcia uzasadnionego protestu, dokumenty tożsamości zawodników będą weryfikowane
przez osoby uprawnione. W przypadku braku ważności badań lekarskich lub dokumentu potwierdzającego
tożsamość zespół zostaje nie dopuszczony do rozgrywek lub zdyskwalifikowany. Organizatorzy proszą o uważne
sprawdzenie dokumentów, ponieważ błąd weryfikatora z macierzystego WZPS-u może skutkować dyskwalifikacją
zespołu.
5. Przyjazd i akredytacja zespołów:
5.1. Przyjazd zespołów do Zabrza odbywa się w dniu 23.06.2019r. (niedziela) od godziny 15.00.
5.2. Akredytacja – biuro zawodów w Hali MOSiR Zabrze, ul. Jana Matejki 8 – czynne będzie od godziny 15.00 do 20.00
– odbiór identyfikatorów i pakietów startowych przez wskazanych przez WZPS przedstawicieli zespołów – 2 osoby
z każdego województwa.
5.3. Uroczyste otwarcie turnieju.
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UWAGA! 24 czerwca 2019 roku w Hali Widowiskowej MOSiR w Zabrzu, podczas pierwszego dnia turnieju o godzinie
11.00 rozpocznie się uroczysta ceremonia Otwarcia Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce o Puchar
Kinder+Sport. W ceremonii udział wezmą przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Siatkowej, firmy Ferrero Polska,
Władz Miasta Zabrze oraz zaproszeni goście.
Organizatorzy proszą o punktualne przybycie na ceremonię otwarcia turnieju, ponieważ podczas tego wydarzenia
Ogólnopolskim Mistrzostwom w Minisiatkówce o Puchar Kinder+Sport zostanie nadane imię Marka Kisiela, śp.
Prezesa Śląskiego Związku Piłki Siatkowej.
5.4. Noclegi uczestników turnieju:
•
•
•
•
•

Willa Ambasador (Zabrze),
Hotel ALPEX (Zabrze),
Hotel IBIS (Zabrze),
Hotel Diament (Zabrze, Katowice),
adresy i szczegóły w kolejnym komunikacie.

6. Koszty pobytu ekip:
Zostaną przedstawione w komunikacie nr 1.
7. System rozgrywek turnieju finałowego Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce o Puchar Kinder+Sport.
7.1. System rozgrywek turnieju finałowego zostanie umieszczony na stronach: https://www.minisiatkowka.pl/
oraz https://kindersport.szps.pl
8. Zasady porządkowe i bezpieczeństwo w trakcie zawodów:
Uprawnienia do wejścia na plac gier otrzymują wyłącznie:
•

zawodniczki i zawodnicy oraz trenerzy (opiekunowie) – akredytowani przy zgłoszeniu - jeden na każdy zespół
na podstawie imiennych identyfikatorów.

•

sędziowie, organizatorzy, goście, VIP-y na podstawie imiennych identyfikatorów.

•

służby porządkowe, służby medyczne, pracownicy MOSIR Zabrze.

•

podczas rozgrywania meczu wszystkie identyfikatory zawodniczek i zawodników biorących udział w grze,
obligatoryjnie muszą zostać powierzone sędziemu drugiemu (sędziemu sekretarzowi). Natomiast pomiędzy
spotkaniami identyfikatory powinny być zawieszone na szyjach członków zespołów. Wszystkie inne osoby
będą mogły oglądać turniej wyłącznie z miejsc na trybunie Hali Widowiskowej MOSiR Zabrze.
Identyfikatory zostaną wydane w trakcie akredytacji na podstawie aktualnych zweryfikowanych
„Formularzy zgłoszeniowych” oraz dostarczonych za pomocą formularza internetowego zdjęć.
UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji zespołu, jeśli identyfikator należący do
członka zespołu zostanie przekazany osobom trzecim, spoza drużyny.

9. Harmonogram turnieju:
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Szczegółowy harmonogram i regulamin turnieju został podany
https://www.minisiatkowka.pl/ oraz https://kindersport.szps.pl/harmonogram

na

stronach

internetowych:

10. Ważne informacje dotyczące turnieju udzielają:
Dyrektor Turnieju - Sebastian Michalak smichalak@pzps.pl
Sędzia Główny – Henryk Darocha darocha@wp.pl
Biuro Zawodów – Paulina Boś kinder2019@szps.pl
Główny koordynator ds. zakwaterowania i wyżywienia – Renata Pośpiech kinder2019.noclegi@szps.pl
Główny koordynator ds. komunikacji, IT - Rafał Pośpiech rpospiech@pzps.pl
Płatności i rozliczenia - kinder2019.rozliczenia@szps.pl

Z poważaniem,
Sebastian Michalak
Przewodniczący Wydziału Szkolenia
Śląskiego Związku Piłki Siatkowej

Otrzymują:
WZPS-y
Koordynatorzy projektu
PZPS
a/a
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