
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK MINISIATKÓWKI PLAŻOWEJ  

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW - SEZON 2023 
 

§ 1  

CEL ROZGRYWEK 

1. Wyłonienie zwycięzców wśród dziewcząt i chłopców w kategoriach:  

a. U-11  – urodzeni w roku 2012 i młodsi  

b. U-12  – urodzeni w roku 2011 i młodsi  

c. U-13  – urodzeni w roku 2010 i młodsi 

2. Promowanie minisiatkówki plażowej wśród dzieci.  

3. Propagowanie zasad i nagradzanie postaw fair play. 

4. Promowanie wychowania poprzez sport. 

5. Kształtowanie zdrowego stylu życia. 

6. Aktywizacja lokalnych środowisk sportowych.  

 

§ 2  

ORGANIZATOR 

1. Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej.  

2. Nadzór nad turniejem sprawuje Wydział Siatkówki Plażowej PZPS  

3. Turniej rozgrywany jest zgodnie z niniejszym regulaminem oraz na podstawie przepisów gry 

w minisiatkówkę plażową w nim zawartych.  

 

§ 3  

INFORMACJE PODSTAWOWE 

1. W rozgrywkach  minisiatkówki plażowej mogą wziąć udział dzieci, które reprezentują 

następujące podmioty:  

a. kluby,  

b. akademie siatkarskie,  

c. szkoły,  

d. uczniowskie kluby sportowe,    

e. inne – stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty niezrzeszone.  

2. Rozgrywki na etapie wojewódzkim organizują Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej (do nich 

należy również ustalenie szczebli eliminacji oraz szczegółowego systemu i harmonogramu 



rozgrywek). Odpowiedzialne są za przebieg i bezpieczeństwo uczestników podczas 

rozgrywek (ubezpieczenie rozgrywek).  

3. Finały wojewódzkie wyłonią 3 najlepsze drużyny, które będą reprezentować dane 

województwo w finale ogólnopolskim w minisiatkówce plażowej dziewcząt i chłopców.  

4. Zgłoszenie drużyn do udziału w ogólnopolskim turnieju finałowym odbywa się na podstawie 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego, wysłanego lub dostarczonego za pośrednictwem 

Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej.  

5. Warunkiem udziału zespołu w rozgrywkach jest przedstawienie listy zawodników  

potwierdzonej i zaakceptowanej przez odpowiedni Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej, 

potwierdzonej przez instytucje zgłaszającą oraz podpisaną przez:  

a. W przypadku szkoły podstawowej – dyrektora szkoły  

b. W przypadku UKS-u – prezesa UKS  

c. W przypadku klubu sportowego – prezesa klubu  

d. W przypadku podmiotów typu inne – przez osobę widniejącą w rejestrze KRS lub 

dokumentach założycielskich  

6. Składy zespołów  mogą ulec zmianie w wyjątkowych sytuacjach.  

a. Dopuszczalna jest wymiana zawodnika wyłącznie w wyjątkowej sytuacji losowej 

(udokumentowana kontuzją lub chorobą, potwierdzoną przez rodzica/opiekuna 

prawnego), potwierdzona w odpowiednim Wojewódzkim Związku Sportowym,  

b. Skład zespołu może być uzupełniony. Zespół może być uzupełniony  przez 

zawodnika/zawodniczkę z dowolnego klubu, który występował w rozgrywkach 

wojewódzkich w trwającym sezonie. 

c. Dopuszczalne jest budowanie zespołów z zawodników różnych klubów/akademii/szkół 

lub łączenie klubów/akademii/szkół, jeżeli do połączenia doszło przed rozpoczęciem 

etapu eliminacji, (pod rygorem dyskwalifikacji zespołu) 

7. Opłaty zespołu za uczestnictwo w rozgrywkach. Środki te muszą być wykorzystywane 

wyłącznie na usprawnienie organizacji rozgrywek (woda, sędziowie, ubezpieczenie turnieju,  

i inne). Opłata jest uiszczana tylko raz podczas rejestracji zespołu w Wojewódzkim Związku 

Piłki Siatkowej i obowiązuje na cały sezon.  Wysokość opłat ustalają Wojewódzkie Związki 

Piłki Siatkowej .  

 

§ 4  

FORMUŁA ROZGRYWEK 

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE – za organizację eliminacji wojewódzkich odpowiedzialne są 

Wydziały Siatkówki Plażowej WZPS 

1. systemie rozegrania turnieju eliminacyjnego decyduje WZPS lub organizator zawodów 

w zależności od posiadanej bazy i ilości drużyn. 

2. Termin zakończenia eliminacji wojewódzkich do 20 czerwca 2023 r. 

3. Zgłoszenia do Finału ogólnopolskiego drogą elektroniczną na adres organizatora: 

zzpsiat@wp.pl 

FINAŁ OGÓLNOPOLSKI  

1. Finał ogólnopolski koordynuje Polski Związek Piłki Siatkowej.   W roku 2023 Finał 

ogólnopolski w kategoriach dziewcząt i chłopców odbędzie się w Kołobrzegu. 



2. W finale ogólnopolskim udział bierze 48  zespołów z każdej kategorii dziewcząt i chłopców. 

Z każdego województwa awans do finału ogólnopolskiego uzyskują 3 zespoły z każdej 

kategorii wiekowej w województwie. W przypadku wolnych miejsc w Finale Ogólnopolskim, 

zainteresowane dalszą grą drużyny zostaną dokooptowane do finału drogą losowania.  

3. Podczas odprawy zespoły zostaną podzielone drogą losowania na 16 grup po 3 zespoły. 

W każdej grupie znajdą się: Mistrz, Wicemistrz oraz brązowy medalista z założeniem, że 

w jednej grupie nie mogą grać drużyny z jednego województwa.  

4. Po zakończeniu rozgrywek grupowych, zespoły zostają rozstawione do turnieju głównego na 

podstawie wyników rozgrywek eliminacyjnych. Zespoły z miejsc 1 trafiają na lewą a drużyny 

z 2 i 3 miejsc na prawą stronę drabinki turniejowej (Schemat w załączeniu). Turniej główny 

zostanie rozegrany systemem „brazylijskim”.  

5. Obowiązują Przepisy gry w Minisiatkówkę Plażową PZPS. 

 

§ 5  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej.   

O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w turnieju, a nie objętych przepisami PZPS 

i niniejszego regulaminu, ostateczne decyzje podejmuje Pion Szkolenia Polskiego Związku 

Piłki Siatkowej.   

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

 

 

 

 

  



PRZEPISY GRY W MINISIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ 

POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ 
                                                                                 

 

§ 1 

PRZEPISY SPORTOWO ORGANIZACYJNE 

 

1. Uczestnictwo: 

W rozgrywkach uczestniczą dziewczęta i chłopcy:  

a. U-11 – 2 zawodników/-czki +  1 rezerwowy,  

b. U-12 – 2 zawodników/-czki  

c. U-13  – 2 zawodników/-czki 

2. Rozmiary boisk:  

a. U-11: 10 x 5 m,  

b. U-12: 12  x 6 m,  

c. U-13 : 14 x 7  m.  

3. Wysokość siatki:  

a. U-11: 200 cm dla  dziewcząt i chłopców,  

b. U-12: 205 cm dla dziewcząt i 210 cm dla chłopców.  

c. U-13: 210 cm dla dziewcząt i 224 cm dla chłopców.  

4. Wielkość piłki:  

a. U-11: piłka do siatkówki plażowej Mikasa VLS 300 

b. U-12: piłka do siatkówki plażowej Mikasa VLS 300 

c. U-13 : piłka do siatkówki plażowej Mikasa VLS 300 

5. W kat. U-11 dopuszczalna jest  zagrywka tenisowa lub sposobem  górnym oburącz, oraz 

przyjęcie piłki sposobem górnym oburącz. 

6. Niedopuszczalne w żadnym przypadku jest przebicie piłki na stronę przeciwnika sposobem 

górnym oburącz oraz tzw. kiwnięcie piłki za wyjątkiem kategorii U-11. 

7. Mecze rozgrywane są w systemie do dwóch wygranych setów: dwa pierwsze do 15 punktów 

a trzeci do 11 punktów (wszystkie sety z przewagą dwóch punktów).  

8. Każdy zespół ma prawo do 1 przerwy (30 sek.) podczas każdego seta.  

9. Zawodnik rezerwowy w kategoriach U-11 może wejść na boisko jeden raz z możliwości 

zmiany powrotnej do końca seta za wyjątkiem kontuzji zawodnika. 

10. Dozwolony jest coaching. 

11. W rozgrywkach o minisiatkówki plażowej w rozgrywkach grupowych obowiązuje 

następująca punktacja:  

a. za zwycięstwo 2 punkty,  

b. za porażkę 1 punkt, 

c. za walkower 0 punktów.  

Dopuszczalny jest tylko jeden walkower w turnieju, po zgłoszeniu kolejnego walkowera, 

zespół zostaje zdyskwalifikowany  i wycofany z rozgrywek a dotychczasowe wyniki 

anulowane. 

12. Ubiór zawodnika: 

a. w koszulka z krótkim rękawkiem lub na ramiączkach (dziewczęta mogą grać w topach) 

b. w krótkie spodenki  



c. na boso  

Stroje powinny być jednolite i oznakowane numerami „1”, „2” w kat. U-13 i U-12 oraz „1”, „2” 

i „3” w kat. U-11.  

Dopuszczalne jest używanie ubrań i butów termicznych.  

13. Pozostałe przepisy siatkówki plażowej są zgodne z przepisami PZPS. 

  

§ 2 

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO GRY 

1. Ważne badania lekarskie zawodnika zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., 

t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń 

lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich 

niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń z dnia 22 lipca 2016 r., t.j. z dnia 30 kwietnia 2020 

Dz.U. z 2020 r. poz. 812 z późn. zmianami. 

2. Lista zawodników potwierdzona przez klub/akademię/szkołę lub inną osobowość prawną.  

3. Zgłoszenie zespołu do WZPS oraz Organizatora danego turnieju . Zgłoszenia do turnieju 

finałowego dokonuje macierzysty WZPS. 

4. Ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość zawodnika.  

5. Podpisane przez prawnego opiekuna zgody na upublicznianie wizerunku oraz danych 

osobowych (tylko imię i nazwisko) wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych. 

                                                                            

                                                                          

§ 3 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA TURNIEJU ELIMINACYJNEGO 

 

1. Zapewnić obsługę medyczną podczas zawodów. Na zawodnych niezgłoszonych jako   

impreza masowa: lekarz medycyny, ratownik medyczny, pielęgniarka lub ratownik (za 

ratownika uważa się osoby legitymujące się zaświadczeniem o ukończeniu kursu w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika - Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z 19.03.2007 r. Dz. U. nr 60 z 2007 r. poz. 408. z późn zm.).  Obecność, co najmniej 

30 minut przed ich rozpoczęciem, w czasie zawodów i nie krócej niż 15 minut po ich 

zakończeniu. Bez obecności opieki medycznej mecze nie są rozpoczynane.  

2. Ustalić z WZPS termin turnieju  (dopilnować niezwłocznej publikacji terminu na stronie 

właściwego WZPS).  

3. Przeprowadzić turniej zgodnie z przepisami i założeniami  niniejszego regulaminu.  

4. Przesłać niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail WZPS wyniki i klasyfikacje 

końcowe turnieju (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych). 

5. Przesłać kompletną dokumentację (listy zespołów z nazwiskami i imionami zawodników) 

zebraną podczas turnieju eliminacyjnego do odpowiedniego WZPS w ciągu 7 dni od 

zakończenia danego turnieju. 

 

  



§ 4 

SĘDZIOWIE 

 

1. Na poszczególnych etapach eliminacji sędziować mecze mogą:  

a. sędziowie z uprawnieniami,  

b. instruktorzy piłki siatkowej,  

c. nauczyciele wychowania fizycznego,  

d. zawodnicy z doświadczeniem gry w minisiatkówkę.  

2. Wszelkich sędziów zapewnia Organizator.  

3. Na każdym turnieju opiekę nad przebiegiem turnieju sprawuje sędzia główny wyznaczony 

przez odpowiedni WZPS. 

                                                                    

§ 5 

OPIEKA PODCZAS TURNIEJU 

 

1. Podczas zawodów pełną odpowiedzialność i opiekę za zawodników/dzieci ponosi:  

a. trener,  

b. nauczyciel,  

c. osoba desygnowana przez klub lub szkołę na zawody. 

Wszelkie protesty zaistniałe podczas rozgrywek wojewódzkich rozstrzyga właściwy WZPS. 

Protest zostanie rozpatrzony tylko i wyłącznie gdy zostanie złożony na piśmie. Decyzja WZPS 

jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.  

                                                                          

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Interpretacja niniejszych przepisów należy do PZPS. O wszystkich sprawach  nie ujętych 

w przepisach ostateczne decyzje podejmuje Pion Szkolenia Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

 


