REGULAMIN
Turnieju kwalifikacyjnego młodzików cyklu 2019/2020
1. Rozgrywki o mistrzostwo woj. Małopolskiego w kategorii „młodzików” – chłopcy ur. od 01.01.2005r.
i młodsi 2019/2020, przeprowadzone będą poprzez jeden turniej kwalifikacyjny i rozgrywki w ligach.
2. Zespoły zgłoszone do rozgrywek w edycji 2019/2020 zostały podzielone na 5 grup według układu
terytorialnego, grupa A,B – wschód, grupa C,D,E – zachód.
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3. Zespoły rozgrywają spotkania systemem każdy z każdym w poszczególnych grupach. W grupie A i B
turniej kwalifikacyjny będzie rozgrywany do 2 dwóch wygranych setów, do 25 pkt z przewagą 2 pkt. W
grupach C,D,E – 3 sety bez względu na wynik.
4. Ryczałty sędziowskie za turniej kwalifikacyjny pokrywa organizator. Poniesione koszty delegacji
refunduje Małopolski Związek Piłki Siatkowej na podstawie przesłanych dokumentów księgowych
(Rachunek oraz kserokopia delegacji sędziowskich). Ryczałty za pozostałe turnieje ligowe pokrywa
Klub organizujący dany turniej.
Sędziowie turnieju sporządzają tabelę końcową z turnieju i mailem przesyłają do MZPS
(mzps@mzps.pl).
5. Punktacja turnieju kwalifikacyjnego: zwycięstwo
2 pkt
O kolejności miejsc w tabeli decyduje:
- ilość zdobytych punktów,
- stosunek setów,
- stosunek małych punktów,
- wynik bezpośredniego spotkania.

remis
1 pkt

porażka/walkower
0 pkt

6. Dokumentacja zawodników
Wypełniony i zatwierdzony przez MZPS druk formularza : - F02 – Zgłoszenie zawodnika Klubu
W przypadku braku aktualnego badania lekarskiego na formularzu F02 należy przed zawodami
przedstawić sędziemu aktualne badanie lekarskie. Brak dokumentu powoduje skreślenie przez
sędziego zawodnika z Formularza F02.
7. Na żądanie drużyny przeciwnej co do tożsamości zawodniczki, należy okazać sędziemu odpowiedni
dokument.
8. Po turnieju kwalifikacyjnym utworzą się 2 ligi na wschodzie oraz 3 ligi na zachodzie według
poniższego diagramu:

9. Do finału wojewódzkiego awansują po 3 najlepsze zespoły (wschód, zachód) z rankingu po
wszystkich turniejach ligowych.

Wydział Rozgrywek
MZPS Kraków

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW TURNIEJU KWALIFIKACYJNEGO:
GRUPA A: LKS Bobowa, Paweł Popardowski, tel.: 600147344
GRUPA B: AS Niepołomice, Grzegorz Białas, tel.: 512870962
GRUPA C: MKS Andrychów, Henryk Włodarczyk, tel.: 502 082470
GRUPA D: WKS WAWEL Kraków, Paweł Wójcik, tel., 603915689
GRUPA E: KS RADWAN HUTNIK Kraków, Mirosław Janawa tel.: 604276853

