Małopolski Związek Piłki Siatkowej
os. Wysokie 22c/2 31-820 Kraków

KOMUNIKAT NR 1/2020

Kraków 24.01.2020

Małopolski Związek Piłki Siatkowej w Krakowie podaje poniżej informację dotyczące
przeprowadzenia rozgrywek w mini siatkówce dziewcząt i chłopców w roku 2020:
1) kategoria
rok urodzenia ilość zawodniczek-ków w drużynie
czwórki
„4”
2007
4 + 2 rezerwa
trójki
„3”
2008
3 +2
dwójki
„2”
2009
2 +1
2) termin zgłoszenia drużyn do 21.02.2020
Zgłoszeniem zespołu do rozgrywek mini siatkówki 2020 r. jest wpłata opłaty startowej
na konto 23 1090 1740 0000 0001 3705 6247
w wysokości jak niżej:
MINI SIATKÓWKA 4 - 40zł (opis 4miniM lub 4miniK * ilość zespołów)
MINI SIATKÓWKA 3 - 30zł (opis 3miniM lub 3miniK)
MINI SIATKÓWKA 2 - 20zł (opis 2miniM lub 2miniK)
(np. Klub zgłaszający 2 zespoły w kategorii 4Mini M wnosi opłatę 2x40 zł = 80 zł)
UWAGA!
W związku ze zmianą regulaminu ekwiwalentu za wyszkolenie od tego roku aby przystąpić do
rozgrywek Kinder Joy of Moving należy zgłosić zawodniczki i zawodników do Ogólnopolskiego
Systemu Klubów i Zawodników. Warunkiem uczestnictwa w tych rozgrywkach jest posiadanie
zaakceptowanego przez MZPS F02.
W tegorocznej edycji Kinder Joy of Moving 2020 zaplanowane zostały dwa turnieje
eliminacyjne oraz turniej finałowy dla każdej kategorii wiekowej, tj. „2”, „3”, „4” dziewcząt i
chłopców.
Po upływie terminu, zgłoszeń w zależności od ilości zespołów w danej kategorii zostanie dokonany
podział na strefy.
UWAGA
ZAWODNIK-ZAWODNICZKA może brać udział tylko w jednej kategorii rozgrywkowej.

3) Proponowane terminy rozgrywek:
I turniej eliminacyjny w kat. „2”, „4” dziewcząt i chłopców

– 21.03.2020 r. lub 28.03.2020

I turniej eliminacyjny w kat. „3”

-II -

– 22.03.2020 r. lub 29.03.2020

II turniej eliminacyjny w kat. „2”, „4”

-II -

– 18.04.20 r. lub 25.04.2020

II turniej eliminacyjny w kat. „3”

-II -

– 19.04.2018 r. lub 26.04.2020

Finał wojewódzki w kat. „2”, „4”

-II -

– 16.05.2020 r.

Finał Wojewódzki w kat. „3”

-II -

– 17.05.2020 r.

Ogólnopolski Finał Turnieju Mini Siatkówki Kinder+ Sport 2020: 28-30.06.2020r./28-30.08.2020r.
W I i II turnieju eliminacyjnym biorą udział wszystkie zgłoszone drużyny. Podstawą kwalifikacji
zespołów do finału wojewódzkiego jest suma wyników z I i II etapu zawodów eliminacyjnych.

Finał wojewódzki
Finał wojewódzki
Finał wojewódzki
Finał wojewódzki
Finał wojewódzki

w kat. „4” dziewcząt i chłopców
w kat. „3” dziewcząt
w kat. „3” chłopców
w kat. „2” dziewcząt
w kat. „2” chłopców

wystąpi
wystąpi
wystąpi
wystąpi
wystąpi

12 zespołów
18 zespołów
12 zespołów
24 zespołów
12 zespołów

Kluby wyrażające chęć organizacji poszczególnych turniejów eliminacyjnych i finałowych
mini siatkówki prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 21.02.2020 r.
Małopolski Związek Piłki Siatkowej w Krakowie zabezpiecza środki na obsługę sędziowską oraz
dodatkowo obsługę porządkowo-techniczną w kwocie 500 zł.

Warunkiem składania ofert jest zabezpieczenie min. 3 pełnowymiarowych sektorów do gry w
siatkówkę.

MZPS Kraków
/-/Jagoda Szkodny

