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REGULAMIN 

MISTRZOSTW W PIŁCE SIATKOWEJ  

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

IGRZYSKA DZIECI 

MIASTO/POWIAT 

 

Nauczyciel zobowiązany jest do dostarczenia przed zawodami „Oświadczenia 

uczestnika zawodów” dotyczące COVID-19 (załącznik dostępny na stronie 

www.mos-leszno.pl w zakładce „Igrzyska Dzieci”). 

W przypadku braku w.w. oświadczenia zawodnik nie będzie dopuszczony do startu w 

zawodach 

I. Uczestnictwo  
W mistrzostwach uczestniczą uczniowie urodzeni w roku 2009 i młodsi. Zespół liczy 
10 dziewcząt lub/i 10  chłopców (8+2). W przypadku mniejszej ilości niż 8 
zawodniczek/zawodników w drużynie, zespół nie  zostanie dopuszczony do udziału w 
zawodach. Od szczebla rejonowego bezwzględnie egzekwowany  będzie punkt IV 
regulaminu ogólnego XXIII WIMS (m.in. uczniowie posiadają ważną 
legitymację  szkolną).  
W mistrzostwach miast i gmin uczestniczą wszystkie zgłoszone szkoły.  
W mistrzostwach powiatów uczestniczą najlepsze szkoły z zawodów 
miejsko-gminnych. W zawodach rejonowych uczestniczą najlepsze 
szkoły z mistrzostw powiatów.  

II. Sposób przeprowadzenia mistrzostw  
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi obostrzeniami i możliwościami 
organizacyjnymi,  szczegółowe informacje będą dostępne w komunikacie 
organizacyjnym zawodów. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym 
regulaminem XXIII WIMS i przepisami PZPS.  System zawodów ustalają bezpośredni 
organizatorzy w zależności od ilości występujących drużyn. Przepisy gry:  
- wymiary boiska: 14 m x 7 m, na boisku nie wyznacza się linii ataku  
- wysokość siatki 215 cm dziewczęta, 224 cm chłopcy  
- obowiązują piłki siatkowe nr 4 (MOLTEN lub MIKASA).  
 - gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 25 punktów. Ewentualny 

3 set  decydujący rozgrywany jest do 15 punktów.  
- w pierwszym secie gra 4 zawodników + 1 rezerwowy.  
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- w drugim secie pozostałych 4 zawodników + 1 rezerwowy.  
- w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna 

czwórka, wyznaczona  z dziesiątki.  
- skład CZWÓREK ustalony przed zawodami nie może być zmieniona 
przez cały turniej. - każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 
sekund w każdym secie.  
- obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki,  
- zawodnik zagrywający nie wykonuje akcji w bloku i ataku z piłką powyżej górnej 

taśmy w każdym  miejscu na boisku,  
- rozsądna tolerancja czystości odbić,  
- w każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn. można 
wymienić jednego  z zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje 
miejsce (druga zmiana dokonana). 
- w momencie uderzenia piłki przez zagrywającego, każdy zespół musi znajdować 
się na własnej  stronie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji (z wyjątkiem 
zawodnika zagrywającego)  

Uwaga:   
W przypadku gdy w turnieju startują więcej niż 4 drużyny i mają do rozegrania 
więcej niż 4 mecze  dziennie za zgodą wszystkich zainteresowanych 
organizator może ustalić inny system 
 

III. Punktacja  

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za 
walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno:  
a. większa liczba zdobytych punktów,  
b. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tą samą liczbę punktów:  
⭢ większa liczba zwycięstw,  

⭢ większy stosunek setów,  

⭢ większy stosunek „małych” punktów,  

⭢ wynik bezpośrednich spotkań (kolejno - punkty, sety, „małe punkty”).  
 
IV. Zgłoszenia 
 
Swój udział szkoły potwierdzają poprzez zgłoszenie w systemie 
SRS. 
Bramka otwarta do 15.03.2022 r. 
 


