Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej

1. INFORMACJA ORGANIZACYJNA DOTYCZĄCA ROZGRYWANIA:


Regionalnych Turniejów Nadziei Olimpijskich – RTNO dziewcząt i chłopców



XXX Ogólnopolskiego Turnieju Nadziei Olimpijskich – OTNO dziewcząt i chłopców

Organizatorem turniejów RTNO I OTNO jest Polski Związek Piłki Siatkowej.
Prawo uczestnictwa mają zawodnicy i zawodniczki VIII klasy szkoły podstawowej (urodzeni
od 01 stycznia 2005 r.), posiadający legitymację szkolną, aktualne badania lekarskie (okres
ważności 6 miesięcy, do weryfikacji na miejscu zawodów).
2. INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW RTNO


Opiekunem reprezentacji wojewódzkich jest koordynator wojewódzki SOS.



Zawody chłopców i dziewcząt odbywać się będą w jednym miejscu i terminie
równocześnie z wykorzystaniem 1 boiska dla dziewcząt i 1 boiska dla chłopców.



Zawody rozgrywane będą w terminie 08-10.05.2020 r.



Miejsca rozgrywania turniejów zostaną ustalone przez koordynatorów regionalnych SOS
w poszczególnych regionach. Informacja zostanie wysłana do poszczególnych WZPS.



W każdym z 4 turniejów RTNO uczestniczą reprezentacje 4 województw w każdym
regionie (wg podziału SOS), oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców. Każda
reprezentacja wojewódzka składa się z 12 zawodników/-czek + 2 trenerów + 1
koordynator wojewódzki i ewentualnie 1 kierowca.



Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest przesłanie mailem na adres:
rkwiatkowski@pzps.pl wypełnionych druków – Załącznik_PA-01_KNO oraz Załącznik_PA02_KNO (wzory druków są dostępne na stronie www.pzps.pl )



W dniu przyjazdu odbędzie się odprawa techniczna dla trenerów i koordynatorów
wojewódzkich (proszę o przygotowanie książeczek zdrowia zawodników/-czek,
wypełnionych druków adresowych oraz list ze stałymi numerami na koszulkach) oraz
ustalone pomiary i testy sprawnościowe.



Książeczki zdrowia podczas turnieju są w posiadaniu koordynatora wojewódzkiego SOS
i będą kontrolowane podczas odprawy technicznej przez koordynatora regionalnego SOS.



Numery drużyn i kolejność treningów zostanie ustalona przez koordynatora regionalnego
SOS w zależności od odległości do miejsca rozgrywania RTNO lub drogą losowania.



Mecze odbywać się będą zgodnie z podanym system rozgrywek. Pozostałe pomiary
zostaną przeprowadzone przez trenerów poszczególnych zespołów i koordynatorów
w następnym dniu od rana w kolejności województw podanej po losowaniu. Kontrolę nad
przebiegiem testów sprawuje koordynator regionalny SOS.



Wszystkie koszty organizacyjne i pobytu pokrywa PZPS z wyjątkiem wynagrodzeń
trenerów poszczególnych reprezentacji wojewódzkich, które muszą zostać pokryte
ze środków uzyskanych na ten cel (szkolenie Kadr Nadziei Olimpijskich) z PZPS.



PZPS zabezpieczy dla zawodników/-czek po 2 komplety meczowe (koszulki i spodenki)
oraz dla trenerów i koordynatorów wojewódzkich po 2 koszulki.

REGULAMIN ZAWODÓW
 Mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym” do trzech wygranych setów, według
oficjalnych Przepisów Gry w Piłkę Siatkową.
 Rozgrzewka na hali rozpoczyna się 30 min. przed meczem.
 Wysokość siatki ustala się dla chłopców na 243 cm i 224 cm dla dziewcząt.
 Mecze rozgrywane będą piłkami MOLTEN V5M 5000. (Piłki do gry zabezpiecza PZPS, zaś
piłki do rozgrzewki podczas turnieju każde województwo zabezpiecza samo dla siebie).
 Mecze podczas RTNO sędziowane będą przez koordynatorów wojewódzkich.

Po RTNO odbędą się dwudniowe konsultacje regionalne przed OTNO w celu przygotowania
zespołu do udziału w OTNO.
PZPS wyznaczy trenerów (zatwierdzi Zarząd PZPS) do pełnienia funkcji trenerów reprezentacji
regionalnych, którzy dokonają naborów do reprezentacji regionu oraz będą prowadzić zespół
podczas ww. konsultacji oraz OTNO.
Pierwsi trenerzy kadr wojewódzkich którzy są chętni do wzięcia udziału w OTNO w charakterze
obserwatorów proszeni są o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 14 maja 2020 (czwartek)
na adres: rkwiatkowski@pzps.pl. Koszty ich pobytu wraz z wyżywieniem pokrywa PZPS. Dojazd
na własny koszt.

3. INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW OTNO:


Miejsce i termin zawodów OTNO

DZIEWCZĄT:
COS OPO w Szczyrku, ul. Plażowa 8 w terminie 24-26.05.2020 r. (niedziela - wtorek)
– przyjazd zespołów na dwudniowe konsultacje w dniu 22.05.2020 r. do godz. 18:00
(piątek).

CHŁOPCÓW:
COS OPO w Spale, al. Mościckiego 6 w terminie 27-29.05.2020 r. (środa - piątek) – przyjazd
zespołów na dwudniowe konsultacje w dniu 25.05.2020 r. do godz. 18:00 (poniedziałek).


Opiekunem reprezentacji regionalnych jest koordynator regionalny SOS.



Turnieje Nadziei Olimpijskich będą prowadzone w celu dokonania naboru do NLO SMS
PZPS w Spale i w Szczyrku.



W turnieju OTNO uczestniczą reprezentacje regionalne (wg podziału SOS) oddzielnie dla
dziewcząt i chłopców. Każda reprezentacja regionalna składa się z 14 zawodników/-czek
+ 3 trenerów. Dodatkowo 1 koordynator regionalny + 1 kierowca i 1 sędzia z regionu.



Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest przesłanie mailem na adres:
rkwiatkowski@pzps.pl wypełnionych przez koordynatorów regionalnych druków:
Załącznik_PA-01_KNO oraz Załącznik_PA-02_KNO (wzory druków są dostępne na stronie
www.pzps.pl )



W dniu przyjazdu odbędzie się odprawa techniczna dla trenerów regionalnych
i koordynatorów regionalnych (proszę o przygotowanie książeczek zdrowia zawodników/
-czek, wypełnionych druków adresowych oraz list ze stałymi numerami na koszulkach).



Książeczki zdrowia podczas turnieju są w posiadaniu trenera regionalnego SOS i będą
kontrolowane przez sędziego głównego zawodów przed rozpoczęciem turnieju.



Losowanie kolejności meczów odbędzie się podczas odprawy technicznej przez
wybranego koordynatora regionalnego w obecności trenerów drużyn.



Mecze odbywać się będą zgodnie z podanym system rozgrywek. Sprawdziany i testy
sprawnościowe zostaną przeprowadzone przez trenerów poszczególnych zespołów
i koordynatorów regionalnych w następnym dniu od rana w kolejności województw
podanej po losowaniu.



Wszystkie koszty organizacyjne i pobytu pokrywa PZPS wraz z wynagrodzeniami trenerów
poszczególnych reprezentacji regionalnych oraz sędziów.



PZPS zabezpieczy dla zawodników/-czek po 2 koszulki meczowe i 2 pary spodenek
meczowych oraz po 2 koszulki dla trenerów.

Po zakończonym OTNO wszyscy zawodnicy i zawodniczki otrzymają informację o sposobie
składania wymaganych dokumentów o przyjęcie do NLO SMS PZPS w Spale (chłopcy lub
kandydaci do siatkówki plażowej) lub w NLO SMS PZPS w Szczyrku (dziewczęta).
W celu wzięcia udziału w konsultacji selekcyjnej do NSMS po OTNO wymagane będzie złożenie
deklaracji zastania uczniem NSMS PZPS.

REGULAMIN ZAWODÓW
 Mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym” do trzech wygranych setów, według
oficjalnych Przepisów Gry w Piłkę Siatkową.
 Rozgrzewka na hali rozpoczyna się 30 min. przed meczem.
 Wysokość siatki ustala się dla chłopców na 243 cm i 224 cm dla dziewcząt.
 Mecze rozgrywane będą piłkami MOLTEN V5M 5000. (Piłki do gry zabezpiecza PZPS, zaś
piłki do rozgrzewki podczas turnieju każdy region zabezpiecza dla siebie).
Na podstawie złożonych deklaracji chęci nauki w NSMS po OTNO odbędą się konsultacje
w celu wybrania najlepszych kandydatów do przyjęcia do NLO SMS PZPS w Spale i NZ SMS
PZPS w Szczyrku.

Proszę o przekazanie tego pisma trenerom zespołów uczestniczących w turniejach!

