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REGULAMIN
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1.
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3.
4.

Cele i zadania rozgrywek.
Wdrażanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Propagowanie piłki siatkowej wśród uczniów zielonogórskich szkół podstawowych.
Usystematyzowanie rywalizacji na wzór rozgrywek ligowych zespołów siatkarskich.
Wyłonienie Mistrza Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt i
chłopców.

II. Uczestnictwo.
1. Drużynę stanowią uczniowie/uczennice szkół podstawowych (rocznik 2007 i młodsi).
2. Zespół liczy od 6 do 12 zawodników/zawodniczek w turnieju.
3. W grze musi zawsze uczestniczyć po 6 zawodników w każdym zespole oraz maksymalnie 6
rezerwowych.
4. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia drużyny z podpisem dyrektora szkoły oraz
opiekuna, dostarczone 30 min. przed rozpoczęciem zawodów (Załącznik nr 1),
5. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną.
6. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, uczestniczący
czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.
III. Zasady gry.
1. Wymiary:
- wysokość siatki - 224 cm,
- rozmiar piłki - normalny,
- boisko - 18x9 m
2. Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów do 25 punktów (ewentualny trzeci set
do 15 punktów).
3. Podczas rozgrywek obowiązują oficjalne przepisy gry w piłkę siatkową.
IV. Punktacja.
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0
punktów.
1. O kolejności zespołów decydują kolejno:
a. większa liczba zdobytych punktów
b. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
1. lepszy (wyższy) stosunek setów – większa liczba uzyskana po podzieleniu setów
wygranych przez sety przegrane,
2. lepszy (wyższy) stosunek małych punktów – większa liczba uzyskana po
podzieleniu punktów zdobytych przez punkty stracone,
3. wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

V.

System rozgrywek

Turniej dziewcząt i chłopców odbędzie się jednocześnie na 4 boiskach. Gra każdy zespół z
każdym, losowanie odbędzie się na hali (przyporządkowanie w tabeli).
Uwagi:
- drużyny powinny się stawić na pół godziny przed rozpoczęciem gier,
- organizator zapewni 2 piłki dla drużyny na rozgrzewkę przedmeczową,
- w przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie zespołu bez uprzedniego
powiadomienia (min. 5 dni przed zawodami) Szkoła zostanie wykluczona z rozgrywek.
Anulowane zostaną wszystkie punkty tej drużyny oraz punkty zdobyte w spotkaniach z tą
drużyną.

Koordynatorem rozgrywek Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej 2021/2022 jest
Martyna Dalecka.
tel. 663077606

