
      

 

Zielona Góra, dn. 20.12.2022r 

 

Regulaminu LZPS Mistrzostw w Minisiatkówce o Puchar 
Kinder Joy of Moving 2023 .                                

  
Zgłoszenia 

 

• Zgłoszenia dokonujemy w wyznaczonym terminie podanym na stronie LZPS 

na adres biura LZPS. 

• Po ustalonym terminie istnieje możliwość zgłoszenia zespołu, po konsultacji 

z koordynatorem wojewódzkim .   

• Po dokonaniu zgłoszenia klub  rejestruje zawodników przed pierwszym 

turniejem na stronie pzps-rejestracja.pl/login. lub poprzez przesłanie listy 

zespołów i zawodników do LZPS (szczegóły w głównym regulaminie Kindera). 

 

Rozgrywki  
 
- LZPS przewiduje 3 turnieje eliminacyjne (luty, marzec, kwiecień) oraz jeden turniej 

finałowy (maj). 

- Termin rozgrywek eliminacyjnych oraz finału ustala organizator turnieju.  

 

Punktacja i przepisy gry  

 
Eliminacje: 

Sposób rozgrywania turnieju zostaje ustalany na odprawie przez organizatora 
i trenerów. Jest uzależniony od ilości zespołów i warunków obiektu.  

 Dwójki: U-11 „dwójki” – urodzeni w roku 2012 i młodsi  

Z każdego turnieju eliminacyjnego zespoły z miejsc 1-16 otrzymują punkty. 
Reszta zespołów za udział otrzymuje 1 punkt.  
 
Punktacja: 

1. miejsce - 17 pkt 
2. miejsce - 16 pkt  
3. miejsce - 15 pkt  
... 
15. miejsce - 3 pkt 
16. miejsce - 2 pkt  
17. miejsce - 1 pkt 
18. miejsce - 1 pkt 
... 
itd. 



Trójki: U-12 „trójki” – urodzeni w roku 2011 i młodsi 
Czwórki: U-13 „czwórki” – urodzeni w roku 2010 i młodsi 
 

Z każdego turnieju eliminacyjnego zespoły z miejsc 1-8 otrzymują punkty. Reszta 
zespołów za udział otrzymuje 1 punkt.  

Punktacja: 

1. miejsce - 9 pkt 
2. miejsce - 8 pkt  
3. miejsce - 7 pkt  
... 
7. miejsce - 3 pkt 
8. miejsce - 2 pkt  
9. miejsce - 1 pkt 
10. miejsce - 1 pkt 
... 
itd. 

 
FINAŁY 

Do turniejów finałowych zakwalifikuje się osiem zespoły z największą ilością punktów. 

Finały rozgrywane będą zgodnie z ogólnopolskim regulaminem Mistrzostw 

w Minisiatkówce o Puchar Kinder Joy of Moving 2023. 

 

Opłaty  
 
Koszt uczestnictwa w każdym turnieju eliminacyjnym wynosi 15,00 zł od zawodnika. 

Płatne u organizatora w dniu turnieju. Turniej finałowy jest bezpłatny, dofinansowuje 

LZPS. 

 

 
Dopłaty dla organizatorów przez LZPS 
 
Eliminacje: 500,00 zł za każdy turniej, ( 3 turnieje x 500,00 zł = 1500,00 zł ) 
Finał: 1000,00 zł za organizację jednego turnieju w każdej kategorii.  
 
 

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Lubuskiemu Związkowi Piłki Siatkowej. 

O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek Mistrzostw w Minisiatkówce o Puchar 

Kinder Joy of Moving 2023 nie objętych przepisami niniejszego regulaminu ostateczne 

decyzje podejmuje Lubuski Związku Piłki Siatkowej w porozumieniu z koordynatorem 

wojewódzkim. 

 
 


