
 

         
Katowice, dnia 23 maja 2018

Komunikat nr 1
24 Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder + Sport

Zabrze 6-8 lipca 2018

1. Miejsce i termin turnieju:

Turniej zostanie rozegrany w dniach 6-8 lipca 2018 roku  w Zabrzu w następującej Hali - Hala Sportowa Zabrze, ul.
Jana Matejki 8.

2. Zasady rozgrywania  turnieju:

W turnieju mini  siatkówki uczestniczą dwa pierwsze zespoły z każdego finału wojewódzkiego w każdej kategorii
wiekowej:

 rocznik 2005 (13 lat) – kategoria  „czwórki”

 rocznik 2006 (12 lat) – kategoria  „trójki”

 rocznik 2007 (11 lat ) – kategoria „dwójki”

Spotkania  rozgrywane  będą  zgodnie  z  przepisami  i  zasadami  gry  zawartymi  w „Przepisy  mini  siatkówka  2017”,
zatwierdzonymi przez Wydział  ds.  Młodzieży oraz Zarząd Polskiego Związku Piłki  Siatkowej,  dostępne na stronie:
www.pzps.pl.

3. Zgłoszenia:

Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej dokonują zgłoszeń swoich ekip na stronie https://kindersport.szps.pl/rejestracja
od 1 czerwca do 15 czerwca 2018 roku. 
Następnie trenerzy wskazani przez WZPS-y w powyższym zgłoszeniu i odpowiedzialni za poszczególne drużyny w
nieprzekraczalnym terminie do  20 czerwca 2018 roku uzupełniają dane zawodniczek/zawodników oraz wgrywają
zdjęcia twarzy  (nie  sylwetek)  na stronie  https://kindersport.szps.pl/zawodnicy.  Zdjęcia  niezbędne są do wydania
identyfikatorów.

4. Dokumenty:                                                                                                                               

Zawodnicy i zawodniczki uczestniczący w Turnieju Finałowym Kinder + Sport 2018 powinni posiadać:

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

 zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO i wykorzystanie wizerunku (zał. nr 3);

 legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
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Załączniki  zostaną  rozesłane  do  wszystkich  WZPS-ów  oraz  dostępne  będą  na  stronie
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 sprawdzane.
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 05.07.2018r. (czwartek)  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. 

11.00 Hala  Widowiskowa  MOSiR  Zabrze  ul.  Jana  Matejki  8  –  uroczyste  otwarcie  z  udziałem  władz  miasta,
przedstawicieli PZPS i zaproszonych gości

5.4. Noclegi uczestników turnieju:
 miejsca  noclegowe  dla  zespołów  będą  przygotowane  w  Domach  Studenckich   w  Gliwicach  w  ilości

ograniczonej udostępnionych miejsc przez Akademiki,
 Hotele Diament ( Zabrze, Katowice, Chorzów, Siemianowice ) 
 adresy i szczegóły w kolejnym komunikacie.

6. Koszty pobytu ekip:
    Zostaną przedstawione w kolejnym komunikacie. 

7. Wpisowe od uczestników turnieju – WAŻNE !

Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej wnoszą opłaty startowe do Śląskiego Związku Piłki  Siatkowej na nr konta  59
1560 1108 0000 9060 0004 5493  w wysokości 20 złotych od  każdego startującego zespołu ze swojego województwa
do dnia 22.06.2018 r.

Zespół bez opłaty startowej nie zostanie dopuszczony do uczestnictwa w turnieju.

8. System rozgrywek i losowanie zespołów XXIV Turnieju Finałowego Kinder + Sport 2018. 

8.1. System rozgrywek turnieju finałowego zostanie umieszczony na stronach: http://www.kindersport.pl/ oraz 
https://kindersport.szps.pl 

8.2. Termin losowania i miejsce losowania zostanie podane po przesłaniu zgłoszeń przez WZPS-y.
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9.   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 rozgrywanego spotkania wszystkie identyfikatory zawodników biorących udział w grze obligatoryjnie
muszą zostać powierzone sędziemu drugiemu (sędziemu stolikowemu/sekretarzowi). Pomiędzy spotkaniami
identyfikatory  winny być  zawieszone na szyjach członków zespołów.   Wszystkie  inne osoby będą mogły
oglądać  turniej  wyłącznie z  miejsc  na  widowni  hali.
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 przynależący do
członka zespołu zostanie przekazany osobom trzecim, spoza drużyny. 

10. Harmonogram turnieju:

Szczegółowy  harmonogram  i  regulamin  turnieju  zostanie  podany  na  stronie  internetowej
https://kindersport.szps.pl/harmonogram oraz http://www.kindersport.pl/  po zakończeniu losowania.

11. Ważne informacje dotyczące turnieju udzielają:

Dyrektor Turnieju  - Sebastian Michalak: smichalak@pzps.pl
Główny koordynator Turnieju – Paulina Boś kinder2018@szps.pl
Główny koordynator ds. zakwaterowania i wyżywienia – Renata Pośpiech kinder2018.noclegi@szps.pl
Główny koordynator ds. komunikacji, IT - Rafał Pośpiech: rpospiech@pzps.pl

Z poważaniem

Przewodniczący Wydziału Szkolenia
Śląskiego Związku Piłki Siatkowej
Sebastian Michalak

Otrzymują:

WZPS-y                                                                                                                                                                                       
Koordynatorzy projektu                                                                                                                                                                        
PZPS                                                                                                                                                                                                     
a/a
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