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REGULAMIN 

MISTRZOSTW W PIŁCE SIATKOWEJ  

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

LICEALIADA 

 

Nauczyciel zobowiązany jest do dostarczenia przed zawodami „Oświadczenia 

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

www.mos-leszno.pl w zakładce „LICEALIADA”). 

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

zawodach 

I. Uczestnictwo  

W mistrzostwach uczestniczyć będzie młodzież urodzona w latach 2002 i młodsza, 

posiadająca ważną  legitymację szkolną. Zespół liczy 12 dziewcząt i/lub 12 chłopców.  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.  

W finale wojewódzkim uczestniczą 4 zespoły:  

Rozegrane zostaną półfinały wojewódzkie, w których uczestniczyć będą najlepsze szkoły z 

zawodów  rejonowych oraz dodatkowo drugi zespół z rejonu, z którego był Mistrz z roku 

szkolnego 2020/2021.  Zespoły z jednego rejonu zostaną rozstawione do różnych półfinałów. 

Z każdego półfinału awansują po  dwa zespoły. W Finale mogą wystąpić maksymalnie 2 

zespoły z jednego rejonu organizacyjnego.  

Od szczebla rejonowego bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego 

XXIII WIMS.  

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 
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WIMS i przepisami PZPS.  System zawodów ustalają bezpośredni organizatorzy w 

zależności od ilości występujących drużyn. Przepisy;  

- wysokość siatki: dziewczęta 224 cm, chłopcy 243 cm 

- obowiązuje normalny rozmiar piłki (rozmiar 5),  

- boisko: rozgrywki mistrzowskie odbywają się w salach szkolnych, finał wojewódzki w 

salach  pełnowymiarowych (boisko o wymiarach 18 x 9 m otoczone wolną strefą o 

szerokości, co najmniej  3 m z każdej strony),  

- zawody rozgrywane są systemem do 25 pkt. i trwają:  

- przy jednym meczu dziennie do trzech wygranych setów  

- przy rozgrywaniu turnieju (więcej niż dwa zespoły) do dwóch wygranych setów; trzeci 

set  rozstrzygający do 15 pkt.  

III. Punktacja  

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za 

walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno:  

➢ większa liczba zdobytych punktów,  

➢ większa liczba zwycięstw,  

➢ większy stosunek setów,  

➢ większy stosunek „małych” punktów, 

➢ wynik bezpośrednich spotkań (kolejno - punkty, sety, „małe punkty”). 

IV. Zgłoszenia  

Bramka SRS będzie otwarta w okresie od 11.01-3.02.2022 r. 

Termin zawodów zostanie ogłoszony po zakończeniu zapisów. 

V. Nagrody  

• Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy.  

• Zawodnicy 1-3 drużyn medale.  

• Medal otrzymuje również opiekun oraz szkoła. 


