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REGULAMIN 
MISTRZOSTW W SIATKOWEJ PIŁCE PLAŻOWEJ 

LICEALIADA 
 

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

 
Uczestnictwo 
W mistrzostwach uczestniczyć będzie młodzież szkół ponadgimnazjalnych urodzona 
w roku 1995 i młodsza, posiadająca ważną legitymację szkolną. Zespół liczy 2 
dziewczyny lub 2 chłopców - uczniów jednej szkoły. 
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. 
 
Sposób przeprowadzenia mistrzostw 
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem XVI 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.  
- 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.  
 
Punktacja dotyczy eliminacji grupowych 
Zwycięstwo - 2 pkt., przegrana - l pkt, walkower - 0 pkt.; o kolejności miejsc w turnieju 
przy grze każdy z każdym decyduje: 
- największa ilość zdobytych punktów 
- najlepszy 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) 
- wynik bezpośredniego spotkania 
 
Zgłoszenia 
Swój udział w zawodach szkoły potwierdzają do organizatorów odpowiednich 
szczebli rozgrywek zgodnie z komunikatem organizacyjnym/informacją dotyczącą 
danych zawodów. 
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Nagrody  
Zawodnicy 1 - 3 drużyn medale i dyplomy. 
 
 


