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REGULAMIN 

MISTRZOSTW W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

LICEALIADA 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez 
system rejestracji  szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2021r.  

I. Uczestnictwo  
W mistrzostwach uczestniczyć będzie młodzież szkół ponadpodstawowych urodzona w roku 

2002 i młodsza, posiadająca ważną legitymację szkolną. Zespół liczy 3 dziewczyny lub/i 3 

chłopców  (2 zawodników + 1 rezerwowy) - uczniów jednej szkoły.  
Od szczebla rejonowego bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego 

XXIII WIMS. 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 po 2 najlepsze szkoły z zawodów rejonowych.  

Dodatkowo mistrz i wicemistrz z roku szkolnego 2020/2021 zapewniają miejsce kolejnemu 

zespołowi  ze swojego rejonu. W przypadku, gdy mistrz i wicemistrz byli z jednego rejonu, to 

w finale wojewódzkim  uczestniczą 4 zespoły z tego rejonu. W finale wystartuje 16 drużyn w 

każdej kategorii. Szczegóły określi  komunikat organizacyjny.  

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.  Zaleca się przeprowadzenie zawodów systemem 

brazylijskim (do dwóch przegranych) wg diagramu dla  8,12,16 zespołów lub ewentualnie 

wcześniej przeprowadzić rozgrywki systemem eliminacji grupowych.   
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Przepisy:  
- wysokość siatki: dziewczęta 224 cm, chłopcy 243 cm,  
- boisko o wymiarach 8x8 m o podłożu piaszczystym ,  
- system rozgrywek finałów wojewódzkich: finały odbywać się będą na min.2 -3 boiskach, 

mecze  rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 15 pkt. (przewaga dwóch punktów) 

ewentualnie trzeci  set do 11 pkt. – przewaga dwóch punktów – zachowując zmianę boisk 

przy zdobyciu 5-go punktu.  
- za zgodą uczestników dopuszcza się możliwość gry w setach do 11 pkt. spotkanie 

rozgrywa się  do dwóch wygranych setów,  
- zawodnik rezerwowy ma prawo wejść wyłącznie raz na boisko w trakcie turnieju – bez 

prawa zmiany  powrotnej,  
- kolejność zagrywki musi być zachowana od początku do końca seta (zgodnie z 

kolejnością podaną  przez kapitana zespołu po losowaniu),  
- każda akcja mająca na celu skierowanie piłki w kierunku przeciwnika, z wyjątkiem 

zagrywki i bloku,  jest traktowana jako atak, 
- każda pierwsza piłka (w tym również z zagrywki) nie może być odbita oburącz górą 

(palcami).   

III. Punktacja  
W przypadku rozgrywania zawodów innym systemem niż „ brazylijski” za wygrane spotkanie 

drużyna  otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów.   
O kolejności zespołów decydują kolejno:  

1. większa liczba zdobytych punktów  
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:  

a. wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami  
b. lepszy (wyższy) stosunek setów – wygranych do przegranych w turnieju  
c. lepszy (wyższy) stosunek małych punktów – zdobytych do straconych w turnieju  

uwaga:  
- lepszy stosunek setów (większa liczba uzyskana po podziale setów wygranych przez 

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

punktów zdobytych przez  punkty   
stracone)  
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IV. Zgłoszenia  
BRAMKA SRS otwarta do 12.05 – dziewczęta oraz 13.05 – chłopcy. 

IV. Nagrody (finał wojewódzki)  
• Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy.  
• Zawodnicy drużyn I-III medale.  
• Medal otrzymuje również opiekun oraz szkoła.  

 


