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REGULAMIN  
MISTRZOSTW W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY 
MIASTO I POWIAT  

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez 
system rejestracji szkół srs.szs.pl  

 

Uczestnictwo 

W mistrzostwach uczestniczyć będzie młodzież urodzona w latach 2002-2004, 

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

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV/7 regulaminu ogólnego WIMS. 

 

Sposób przeprowadzenia mistrzostw. 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem LIMS i 

przepisami PZPS. System zawodów ustalają bezpośredni organizatorzy 

w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. 

- wysokość siatki: dziewczęta 215 cm, chłopcy 235 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; set 

rozstrzygający do 15 pkt. 

 

Punktacja 

Zwycięstwo - 2 pkt., przegrana - l pkt, walkower - 0 pkt.; o kolejności miejsc decyduje: 

- największa ilość zdobytych punktów, 

- najlepszy stosunek setów (większa liczba uzyskana po podziale setów wygranych 

przez sety przegrane), 
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- lepszy stosunek małych punktów (większa liczba uzyskana po podziale punktów 

zdobytych przez punkty stracone), 

- wynik bezpośredniego spotkania. 

 

Zgłoszenia 

Swój udział w zawodach szkoły potwierdzają przez zgłoszenie drużyny na stronie 

internetowej  srs.szs.pl. 

„Bramka zgłoszeniowa” otwarta będzie w terminie:  13-27.12.2017r. 

Rozgrywki odbędą się w styczniu. Miejsce i termin zostanie podany po zgłoszeniu się 

ekip. 

 

Nagrody   

Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy. 

Zawodnicy 1 - 3 drużyn medale. 

Najlepszy zespół otrzymuje puchar. 

 

Koordynator:   Marek Janowski, Michał Bończek 

 


