
    

    
 

   GMINNY  LUDOWY  KLUB  SPORTOWY  NADARZYN 
               SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ 

Zaprasza na: 

 

IX Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki  

- kategoria single dziewcząt 
                            

 

 

Organizatorzy: 

 

 

 

 
       

                      

                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Organizatorzy turnieju mają zaszczyt zaprosić Waszą drużynę do wzięcia udziału  

w - IX Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki - kategoria single dziewcząt, 
 

Termin : 
05.12.2021 - niedziela (2012 i młodsze) 

Adres : 
Hala widowiskowo – sportowa w Nadarzynie ul. Żółwińska  41 

Zgłoszenie : 

Prosimy przesyłać na adres  e-mail : d.s.krzeminski@gmail.com do dnia 24 listopada 2021r.  

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ !!!  

Przyjęcie do turnieju po potwierdzeniu przez organizatora. W zgłoszeniu należy podać nazwę zespołu (Nazwa klubu, 

Numer zespołu, Imię i Nazwisko dziecka), dane kontaktowe do trenera.  

Limit zespołów max 6 osób z jednego klubu.  

Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane !!!  

TURNIEJ ODBYWA SIĘ BEZ OBECNOŚCI KIBICÓW. DO HALI WPUSZCZENI ZOSTANĄ JEDYNIE 

TRENERZY ZGŁOSZENIE PRZEZ KLUB STOSUJĄC ZASADĘ 1 TRENER NA 3 DZIECI.  

System zawodów :  

W zamiarze organizatorów w zawodach będzie uczestniczyć 90 uczestniczek,  

podzielonych na 6 grup. Wymiary boiska 3 m x 8 m, wysokość siatki ok 190 cm. Gramy maksymalnie na trzy odbicia. 

I runda dla wszystkich dzieci: 
6 grup po 15 zawodniczek system każdy z każdym  

1 set do 11 punktów ( 11 punkt kończy mecz).  

Wysoka tolerancja odbicia, piłki odbite z pod brody i za głową będą gwizdane. 

W ostatecznej klasyfikacji liczyć się będą :  

wygrane, stosunek małych punktów, bezpośrednie spotkanie. 

Do rundy finałowej awansują po 2 Zawodniczki z każdej grupy. 

Po pierwszej rundzie wszystkie dzieci, które nie wywalczą awansu do grupy finałowej otrzymają pamiątkowy medal za 

udział wręczony na podium przez organizatora. 

II runda 
Uczestniczy 12 zawodniczek. 2 grupy po 6 zawodniczek.  

Zwycięzcy i drugie zespoły grup zagrają o miejsca 1-4, zawodniczki z trzecich miejsc o miejsce 5, zawodniczki  

z czwartych miejsc o miejsce 7 . 

Pozostałe uczestniczki kończą zawody.  

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla zawodniczek z miejsc 1 – 8. 

Nagrody : 
Puchary dla zawodniczek za miejsca I-VIII,  

pamiątkowe medale za udział dla każdej uczestniczki. 

 

Sprawy organizacyjne i finansowe : 

Brak wpisowego  

Koszt organizacji zawodów ponosi organizator 

Program zawodów : 

 

przyjazd – rozgrzewka        8.15-8.45 

odprawa trenerów        8.45 

początek gier w grupach        9.00 

I RUNDA            9.00 –12.45 

Dekoracja zawodniczek kończących turniej      13.00 

II RUNDA o 1-12           13.30 -  15.15 

DEKORACJA         15.30 

                                                                                           

W imieniu organizatorów 

          

 Damian Krzemiński 

  V-ce Prezes   

GLKS Nadarzyn  

mailto:d.s.krzeminski@gmail.com

