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REGULAMIN 

MISTRZOSTW W PIŁCE SIATKOWEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWE 

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez 

system rejestracji szkół srs.szs.pl 

 

1. Uczestnictwo 

W mistrzostwach uczestniczy młodzież urodzona w roku 2004 i młodsza, posiadająca 

ważną legitymację szkolną. Zespół liczy 10 dziewcząt lub/i 10 chłopców. 

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV/7 regulaminu ogólnego XVIII 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 uczestniczy 8 zespołów - najlepsze szkoły                     

z zawodów rejonowych oraz dodatkowo drużyna gospodarza wybrana w konkursie 

ofert, zgodnie z regulaminem gier zespołowych. 

 

2. Sposób przeprowadzenia mistrzostw 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem XVIII WIMS             

i przepisami PZPS. System zawodów ustalają bezpośredni organizatorzy 

w zależności od ilości występujących drużyn. 

- wysokość siatki: dziewczęta 215 cm, chłopcy 224 cm 

- piłka nr 5 

- boisko o wymiarach 7 x 7 m 

- gra się do dwóch wygranych setów do 25 pkt, set rozstrzygający do 15 pkt. 

- zagrywkę wykonują kolejno wszyscy zawodnicy 

Zawody rozgrywane są systemem czwórkowym, w pierwszym secie gra czterech 

zawodników + l rezerwowy. W drugim secie gra pięciu pozostałych zawodników (4 + l 

rezerwowy). W trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra 

dowolna czwórka, wyznaczona z 10 zawodników. 
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Kolejność czwórek ustala trener przed zawodami. 

Zespół może wykorzystać czas 2 x 30 s w każdym secie. 

Obowiązuje cykliczna kolejność zagrywki, zawodniczka/nik zagrywający traktowany 

jest jako zawodnik drugiej linii. 

W momencie przejęcia prawa do zagrywki następuje rotacja i zmiana zawodniczki 

serwującej.  

 

3. Punktacja 

- za wygrane spotkanie 2 pkt. 

- za przegrane spotkanie 1 pkt. 

- za walkower 0 pkt. 

O kolejności klasyfikacji decyduje kolejno: 

- 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 

 

4. Zgłoszenia 

Swój udział w zawodach szkoły na każdym poziomie rozgrywek, potwierdzają 

za pośrednictwem strony internetowej www.srs.szs.pl. 

 

5. Nagrody  

Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy. 

Zawodnicy 1-3 otrzymają medale. 

Dla najlepszego zespołu przewidziany jest również puchar.  

 

http://www.srs.szs.pl/

