
 

 
 

 

 

1. Cel turnieju 

• Zachęcanie do  uprawiania piłki siatkowej od najmłodszych lat. 

• Rozwijanie na Bielanach piłki siatkowej. 

• Wyłonienie zwycięzców zawodów i młodzieży utalentowanej siatkarsko. 

2. Organizator – Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy. 

     Realizacja  -  UKS G-8 Bielany 

3. Termin i miejsce zawodów 

  24.11.2021 godz. 15.45- 19.00 sala gimnastyczna  Szkoła Podstawowa nr 352 , ul. Conrada 6. 

4. Uczestnictwo 

W turnieju mini piłki siatkowej uczestniczą dzieci z rocznika 2009 i młodsi. 

Drużyna mini piłki siatkowej składa się z 5 zawodników, reprezentujących daną szkołę lub klub, płeć dowolna.  

5. Program zawodów: 

15.45 – WEJŚCIE DRUŻYN DO SZKOŁY 

16.15– OFICJALNE OTWARCIE TURNIEJU 

16.30-16.45  ROZGRZEWKA 

16.45- 18.45 – MECZE 

18.45 – WRĘCZENIE MEDALI, PUCHARÓW I DYPLOMÓW 

19.00 – PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE TURNIEJU  

6. Sposób przeprowadzenia zawodów 

W turnieju uczestniczyć będzie max.10 drużyn. Turniej będzie rozgrywany systemem „każdy z każdym”, mecze 

rozgrywane będą na czas. Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w mini piłkę siatkową 4x4. 

7. Termin zgłoszeń do zawodów 

Zgłoszenia drużyn do turnieju mini piłki siatkowej, prosimy przesyłać do 22.11.2021 r.  

na adres email sekcjasiata@o2.pl  lub SMS 666887992, decyduje kolejność zgłoszeń. 

8. Przepisy gry 

Wymiary boiska 7x7, wysokość siatki 220cm, obowiązuje normalny rozmiar piłki, na boisku gra 4 zawodników 

(ilość dziewczynek  i chłopców dowolna), obowiązują odpowiednie przepisy PZPS 

9. Nagrody 

 Za zajęcie I-III miejsca w turnieju mini piłki siatkowej zespoły otrzymają puchary, medale, dyplomy i koszulki. 

Dla wszystkich drobne upominki. 

10. Punktacja 

Za wygrane spotkania drużyna otrzymuje 3pkt., za remis 2pkt., za przegraną 1pkt. 

O kolejności miejsc decyduje: 

• Większa liczba zdobytych dużych punktów. 

• Większa liczba małych punktów. 

• Wynik bezpośredniego meczu. 

11. Postanowienia organizatorów 

• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego w formie fotografii wizerunku 

uczestników turnieju w materiałach informacyjnych publikowanych w prasie i na stronach internetowych. 

• Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy. 
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