(*2013)
Piłka siatkowa
1. Organizator
Eliminacje – PZPS oraz WZPS, na terenie którego organizowane są zawody.
Finały - Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM.
Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Piłki Siatkowej oraz WZPS na terenie którego
organizowane są zawody.
2. Termin zawodów
eliminacje – czerwiec
finał – lipiec
3. Program
piłka siatkowa K i M
4. Warunki uczestnictwa
W rozgrywkach finałowych uczestniczą reprezentacje wojewódzkie złożone z zawodników/-czek w
wieku 16 lat uprawnionych do gry w klubach danego województwa na podstawie karty zawodniczej
lub certyfikatu na dany sezon. Zawodnicy, którzy grają na podstawie certyfikatu mają prawo wyboru,
które województwo będą reprezentowali podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (macierzyste,
lub to do którego mają wydany certyfikat). Decyzja ta musi zostać podjęta przed rozpoczęciem
eliminacji OOM. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży mogą uczestniczyć maksymalnie 3
zawodniczki/zawodnicy w wieku 15 lat.
Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać:
- tymczasowy dowód osobisty lub inną ważną legitymację szkolną lub inny ważny dokument
tożsamości wraz z fotografią,
- aktualną kartę zdrowia stwierdzającą zdolność do gry,
- kartę zawodniczą potwierdzoną przez związek lub certyfikat potwierdzony przez odpowiedni
WZPS.
Ekipa grająca w eliminacjach i finale składa się z 12 zawodników plus 3 osoby towarzyszące.
Łączna liczba startujących w finale OOM wynosi 96 zawodników i 96 zawodniczek.
5. Sposób przeprowadzenia zawodów
Eliminacje - 16 reprezentacji wojewódzkich podzielonych na grupy eliminacyjne na podstawie
rankingu województw.
Ranking województw opracowuje PZPS. 16 drużyn podzielone na grupy eliminacyjne na podstawie
wyników trzech ostatnich OOM.
W zawodach eliminacyjnych reprezentacje grają systemem „każdy z każdym” (trzy dni).
Do turnieju finałowego OOM awansują reprezentacje, które zajęły miejsca 1-2 w grupach
eliminacyjnych. Zespoły zajmujące miejsca 3 I 4 w grupach kończą udział w zawodach.
Finał – 8 reprezentacji wojewódzkich, podzielonych na dwie grupy.
Wszystkie mecze w eliminacjach i finale są rozgrywane do trzech wygranych setów wg
punktacji”
zwycięstwo – 2 punkty
porażka – 1 punkt
przegrana walkowerem – 0 punktów
O kolejności w grupach decydują:
1. zdobyte punkty
2. stosunek setów
3. stosunek małych punktów
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4. wynik bezpośredniego meczu.
Eliminacje
Podział na grupy eliminacyjne wg załączonego schematu.
Podział na grupy: (numery oznaczają miejsce w rankingu)
Grupa A
Grupa B
Grupa C
1. 1 z rankingu
1. 2 z rankingu
1. 3 z rankingu
2. 9 z rankingu
2. 10 z rankingu
2.11 z rankingu
3. 8 z rankingu
3. 7 z rankingu
3. 6 z rankingu
4. 16 z rankingu
4. 15 z rankingu
4. 14 z rankingu

Grupa D
1. 4 z rankingu
2. 12 z rankingu
3. 5 z rankingu
4. 13 z rankingu

Obowiązuje podana numeracja drużyn oraz następujący klucz rozgrywania meczy:
1 dzień 2 dzień 3 dzień
1-4
4-3
2-4
2-3
1-2
3-1
Program
przyjazd do kolacji, konferencja techniczna,
I dzień (mecze 1-8)
grają zespoły w grupach A, B, C, D – mecze 1-4, 2-3
II dzień (mecze 9-16)
grają zespoły w grupach A, B, C, D – mecze 4-3, 1-2
III dzień (mecze 17-24)
grają zespoły w grupach A, B, C, D – mecze 2-4, 3-1
wyjazd po obiedzie
Zespoły które zajmą miejsca 1-2 awansują do finału.
Finał – 8 reprezentacji wojewódzkich, podzielonych na dwie grupy, wg klucza:
Grupa E
1. 1A
2. 2B
3. 1D
4. 2C

Grupa F
1. 1B
2. 2A
3. 1C
4. 2D

Obowiązuje podana numeracja drużyn oraz następujący klucz rozgrywania meczy:
1 dzień 2 dzień 3 dzień
1-4
4-3
2-4
2-3
1-2
3-1
Dwie pierwsze drużyny z obu grup rozegrają Finał A o miejsca 1-4 system „na krzyż”. Pozostałe
drużyny rozegrają tym samym systemem Finał B o miejsca 5-8,
Program
przyjazd do kolacji, konferencja techniczna,
I dzień mecze grupa E
1-4
II dzień mecze grupa E
grupa E
2-3
grupa E
grupa F
1-4
grupa F
grupa F
2-3
grupa F
III dzień mecze grupa E
2-4
IV dzień mecze 3/E - 4/F
grupa E
3-1
4/E - 3/F
grupa F
2-4
1/E - 2/F
grupa F
3-1
2/E - 1/F
V dzień
mecz o VII miejsce, mecz o V miejsce
mecz o III miejsce, mecz o I miejsce
wyjazd po obiedzie

4-3
1-2
4-3
1-2
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liczba uczestników:
eliminacje
zawodników/zawodniczek 192/192, trenerów 32/32, sędziów 17/17, pzs 2
finał
zawodników/zawodniczek 96/96, trenerów 24/24, sędziów 11/11, pzs 2
6. Zgłoszenia
Zgłoszenie do zawodów należy nadsyłać w terminie określonym w komunikacie organizacyjnym
Nr 1 dla danej imprezy. Przy weryfikacji drużyny zobowiązane są posiadać:
- kartę zgłoszenia zawodnika, ważną książeczkę zdrowia
- dokument stwierdzający datę urodzenia, imienną listę zgłoszeń
7. Punktacja
Lok.
1
2 3 4 5
PKT 100 85 75 65 60

6
55

7
50

8
45

9-12
30

655

D. System ocen
II. Mistrzostwa Polski Juniorów
Lok.
1
2 3 4 5 6 7 8 9-12 13-16
PKT 100 85 75 65 60 55 50 45 30
20
735

K/M – do 19 lat

III. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych (rozgrywki klubowe)
K/M – do 17 lat
Lok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9-12 13-16 17-24 25-32
PKT 60 50 45 40 35 32 28 24 18
14
12
10
618
III. Olimpiada Młodzieży – reprezentacje wojewódzkie
Lok.
1
2 3 4 5
6
7
8 9-12
PKT 100 85 75 65 60 55 50 45
30
655

K/M - do 16 lat

W składzie może być do 3 zawodników 15 letnich
IV. Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
do 8 uczestniczących zespołów w rozgrywkach
Lok.
1
2
3
4
PKT 15 12
9
6
42
42 x 16 = 672
Więcej niż 8 uczestniczących zespołów w rozgrywkach
Lok.
1
2
3
4
5
6
PKT
18
15
12
9
6
3
63

K/M - do 15 lat

63 x 16 = 1008

E. Roczniki
juniorzy
do 19 lat (w 2013 roku urodzeni 01.01.1994 – 31.12.1995)
juniorzy młodsi (rozgrywki klubowe) do 17 lat (w 2013 roku urodzeni 01.01.1996 – 31.12.1997)
juniorzy młodsi (reprezentacje)
16 lat (w 2013 roku urodzeni 01.01.1997 – 31.12.1997)
15 lat (w 2013 roku urodzeni 01.01.1998 – 31.12.1998)
młodzicy
do 15 lat (w 2013 roku urodzeni 01.01.1998 – 31.12.1999)
Zawodnik punktuje w jednej (swojej) kategorii wiekowej.
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Warunkiem zaliczenia punktów jest przesłanie do Działu Analiz wyników eliminacji wojewódzkich,
ćwierćfinałów, półfinałów i finałów łącznie ze składami imiennymi zespołów występujących na
danym etapie rozgrywek..

Przypominamy:
- w zawodach uczestniczą kluby posiadające licencję wydaną przez właściwy związek,
- zawodnicy muszą posiadać licencję wydaną przez właściwy związek,
- w przypadku braku licencji klubowej – punkty naliczane będą dla gminy,
- komunikat z zawodów powinien zawierać rok urodzenia zawodnika, numer licencji zawodnika oraz
pełną nazwę klubu, wykaz członków komisji sędziowskiej wraz z ich nr licencji i być podpisany przez
sędziego głównego z podaniem jego nr licencji
- komunikat z zawodów należy przesłać na adres Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego w ciągu
14 dni po zawodach,
- wnioski o przyznanie premii punktowej, wnioski o podział punktów powinny wpłynąć od pzs do
Komisji Sportu PFSM najpóźniej w terminie do dnia 31 października danego roku (decyduje data
stempla pocztowego),
- uwagi dotyczące wprowadzonych danych, w szczególności nazw klubów i przyznanych punktów
powinny wpływać na bieżąco do PFSM a najpóźniej w terminie do dnia 10 listopada danego roku,
- prosimy o zapoznanie się z częścią ogólną regulaminu współzawodnictwa, gdzie podane są
zasady uczestnictwa i oceny wyników we wszystkich dyscyplinach systemu,
- na stronie internetowej PFSM (www.sportmlodziezowy.pl) umieszczane są średnio co dwa
tygodnie wyniki współzawodnictwa,
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