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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY: 27 - 2019/2020 

 

MISTRZOSTWA POWIATU TURECKIEGO 

w PIŁCE SIATKOWEJ 

 CHŁOPCÓW 

XXI  IGRZYSKA DZIECI 

TERMIN ZAWODÓW:  04 MARCA 2020r. /środa/, godz. 8.30                                           

(8.30 – 9.00 przyjazd zespołów, weryfikacja i losowanie grup) – 9.00 rozpoczęcie zawodów 

MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: Sala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku 

 

KATEGORIA: IGRZYSKA DZIECI  (rocznik 2007 i młodsi) 

 

W mistrzostwach uczestniczą uczniowie urodzeni w roku 2007 i młodsi. 

Zespół liczy 10 chłopców (8+2). 

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXI WIMS (m.in. uczniowie 

posiadają ważną legitymację szkolną). 

W mistrzostwach powiatów uczestniczą najlepsze szkoły wg ustaleń powiatowych organizatorów 

sportu. 

Ubiegłoroczny Mistrz Powiatu może wystawić w zawodach dwie reprezentacje. 

Mistrzostw Powiatu zostaną rozegrane mecze systemem „każdy z każdym”, - dopuszcza się 

również inną formułę rozegrania mistrzostw ustaloną przez organizatora zawodów. 

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. 

 

 

 

 

 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW: 

 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXI WIMS i WZSS z terenu 

Powiatu Tureckiego oraz przepisami PZPS. 



System zawodów ustalają bezpośredni organizatorzy w zależności od ilości występujących drużyn. 

 

PRZEPISY GRY: 

- wymiary boiska: 14 m x 7 m, na boisku wyznacza się linię ataku (3 m od siatki), 

- wysokość siatki 224 cm chłopcy, 

- obowiązują piłki siatkowe nr 4 (MOLTEN lub MIKASA), 

- gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 25 punktów. Ewentualny 3 set 

  decydujący rozgrywany jest do 15 punktów, 

- w pierwszym secie gra 4 zawodników + 1 rezerwowy, 

- w drugim secie pozostałych 4 zawodników + 1 rezerwowy, 

- w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna czwórka, wyznaczona 

   z dziesiątki, 

- skład CZWÓREK ustalona przed zawodami nie może być zmieniona przez cały turniej, 

- każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie, 

- obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki, 

- zawodnik zagrywający nie wykonuje akcji w bloku i ataku z piłką powyżej górnej taśmy w 

   każdym miejscu na boisku, 

- rozsądna tolerancja czystości odbić, 

- w każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn. można wymienić jednego z 

   zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga zmiana dokonana), 

- w momencie uderzenia piłki przez zagrywającego, każdy zespół musi znajdować się na własnej 

   stronie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji ( z wyjątkiem zawodnika zagrywającego) 

 

Uwaga: 

Zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Piłki Siatkowej w turnieju przeprowadzanym w 

ramach Igrzysk Dzieci w którym startuje więcej niż 4 drużyny, w którym drużyny 

rozgrywają więcej niż 4 mecze dziennie gra się do dwóch wygranych setów. 

Sety rozgrywane są do 11 punktów. Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 7 punktów. 

 

 

PUNKTACJA: 

 

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów. 

 

O kolejności zespołów decydują kolejno: 

a. większa liczba zdobytych punktów, 

b. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tą samą liczbę punktów: 

- większa liczba zwycięstw, 

- większy stosunek setów, 

- większy stosunek „małych” punktów, 

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

 

 

 

 

NAGRODY: 

 

W każdej kategorii (IGRZYSKA DZIECI) reprezentanci szkół otrzymują: 
- puchar za I miejsce, 
- dyplomy dla drużyny za I-IV miejsce, 

- medale dla każdego zawodnika z miejsc I-III 

 



W finale rejonowym prawo startu dwie pierwsze reprezentacje 

szkolne w kategorii chłopców z zawodów powiatowych. 
 

 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system 

rejestracji szkół; srs.szs.pl nie później niż do 04 MARCA 2020 roku. 

 

PROGRAM MINUTOWY: 

   

8.30   - przyjazd reprezentacji szkół weryfikacja i potwierdzenie startu IGRZYSK DZIECI 

9.00   - rozpoczęcie zawodów 

 

13.00 (około) - zakończenie zawodów 

 

Mariusz Wachowicz – 601 147 812 

Koordynator Współzawodnictwa Sportowego 


