OSiR Stargard Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 35, 73-110 Stargard
tel. 91 579 08 40
www.osir.stargard.pl
e-mail: sport@osir.stargard.pl

REGULAMIN
MISTRZOSTW POWIATU W SIATKÓWCE
IGRZYSKA DZIECI, IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, LICEALIADA
TERMIN I MIEJSCE
08.12.2022 (czwartek), godz. 9.00-14.00
13.12.2022 (wtorek), godz. 9.00-14.00
hala Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Kuśnierzy 7, Stargard
14-15.12.2022 (środa, czwartek), godz. 9.00-14.00
hala Szkoły Podstawowej nr 11, os. Zachód B15, Stargard
hala Zespołu Szkół nr 2, os. Zachód B15/a, Stargard
19-20.12.2022 (poniedziałek, wtorek), godz. 9.00-14.00
hala Zespołu Szkół nr 2, os. Zachód B15/a, Stargard
hala Szkoły Podstawowej nr 11, os. Zachód B15, Stargard
UCZESTNICTWO
1.
Zawody rozgrywane są w następujących kategoriach:
• IGRZYSKA DZIECI (ID) - dla uczniów ur. w roku 2010 i młodszych,
• IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (IMS) - dla uczniów ur. w latach 2008-2009,
• LICEALIADA (L) - dla uczniów ur. w roku 2003 i młodszych.
2.
W zawodach startują reprezentacje szkół w kategorii dziewcząt i chłopców
(osobno).
3.
Reprezentacja składa się z zawodników/zawodniczek jednej szkoły w całym
turnieju.
4.
Obowiązuje ten sam skład reprezentacji przez cały turniej.
PROGRAM ZAWODÓW
08.12.2022 (czwartek), godz. 9.00-14.00
• Igrzyska Dzieci - dziewczęta
13.12.2022 (wtorek), godz. 9.00-14.00
• Igrzyska Dzieci - chłopcy
14.12.2022 (środa), godz. 9.00-14.00
• Igrzyska Młodzieży Szkolnej - dziewczęta
15.12.2022 (czwartek), godz. 9.00-14.00
• Igrzyska Młodzieży Szkolnej - chłopcy
19.12.2022 (poniedziałek), godz. 9.00-14.00
• Licealiada - chłopcy
20.12.2022 (wtorek), godz. 9.00-14.00
• Licealiada - dziewczęta
HARMONOGRAM
• godz. 8.30 - otwarcie biura zawodów
• godz. 8.50 - odprawa techniczna (losowanie grup, kolejności gier)
• godz. 9.00-14.00 (godzina przybliżona) - rozgrywki
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SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW - IGRZYSKA DZIECI
1.
Uczestnictwo:
• drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej,
• w skład zespołu wchodzi 8-10 zawodników/zawodniczek (w całym turnieju);
w przypadku mniejszej liczby niż 8 zawodniczek/zawodników w zespole, zespół
nie będzie dopuszczony do zawodów.
2.
Przepisy gry:
• wymiary boiska: 14 x 7 m, na boisku nie wyznacza się linii ataku,
• wysokość siatki: 215 cm (dziewczęta), 224 cm (chłopcy),
• obowiązują piłki do siatkówki nr 4,
• gra się do dwóch wygranych setów; sety rozgrywane są do 25 punktów, przy
przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów; ewentualny
trzeci set decydujący rozgrywany jest do 15 punktów, przy przynajmniej
dwóch punktach przewagi jednego z zespołów,
• w pierwszym secie gra 4 zawodników + ewentualnie 1 rezerwowy; w drugim
secie pozostałych 4 zawodników + ewentualnie 1 rezerwowy; w trzecim secie,
rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna czwórka,
wyznaczona ze wszystkich zawodników + ewentualnie 1 rezerwowy,
• skład czwórek, ustalony przed zawodami nie może być zmieniony przez cały
turniej,
• każdy zespół może wykorzystać dwie przerwy na żądanie po 30 sekund w
każdym secie,
• obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki, nie ma błędu
ustawienia,
• zawodnik zagrywający nie może wykonać akcji w bloku i ataku z żadnego
miejsca na boisku z piłką znajdującą się powyżej górnej taśmy siatki,
• sędziom zalecana jest rozsądna tolerancja czystości odbić przez zawodników,
• w każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana, tzn. można
wymienić jednego z zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje
miejsce zgodnie z kolejnością rotacji (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).
3.
Punktacja:
• za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje - 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za
walkower - 0 punktów,
• o kolejności zespołów decydują kolejno:
- większa liczba zdobytych punktów,
- większa liczba zwycięstw,
- lepszy (większy) stosunek setów – wygranych do przegranych w turnieju,
- lepszy (większy) stosunek „małych” punktów – zdobytych do straconych
w turnieju,
- wynik bezpośrednich spotkań (kolejno: punkty, sety, „małe punkty”).
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW – IMS/LICEALIADA
1.
Uczestnictwo:
• drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły,
• w skład zespołu wchodzi 12 zawodników/zawodniczek (w całym turnieju).
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2.
•
•
•

•
3.
•
•

Przepisy gry:
wysokość siatki (IMS): 215 cm (dziewczęta), 235 cm (chłopcy),
wysokość siatki (L): 224 cm (dziewczęta), 243 cm (chłopcy).
gra się do dwóch wygranych setów; sety rozgrywane są do 25 punktów, przy
przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów; ewentualny
trzeci set decydujący rozgrywany jest do 15 punktów, przy przynajmniej
dwóch punktach przewagi jednego z zespołów,
każdy zespół może wykorzystać 2 przerwy na żądanie po 30 sekund w każdym
secie i dokonać 6 zmian (łącznie z tzw. podwójnymi).
Punktacja:
za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje - 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za
walkower - 0 punktów,
o kolejności zespołów decydują kolejno:
- większa liczba zdobytych punktów,
- większa liczba zwycięstw,
- lepszy (większy) stosunek setów – wygranych do przegranych w turnieju,
- lepszy (większy) stosunek „małych” punktów – zdobytych do straconych
w turnieju,
- wynik bezpośrednich spotkań (kolejno: punkty, sety, „małe punkty”).

KLASYFIKACJE I NAGRODY
1.
Drużyny z miejsc I-III – puchary/statuetki, dyplomy.
2.
Zwycięska drużyna w każdej kategorii wiekowej – prawo startu w finale
regionalnym.
3.
Reprezentanci zwycięskiej drużyny w każdej kategorii wiekowej – bezpłatny
wstęp na basen AquaStar.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Podczas zawodów zapewniona będzie opieka medyczna.
2.
Mecze prowadzić będą sędziowie wskazani przez organizatora.
3.
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem
oraz regulaminem Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie i
wybranymi przepisami PZU.
4.
Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie współzawodnictwa
sportowego szkół powiatu stargardzkiego w roku szkolnym 2022/2023.
5.
Komunikaty dotyczące zawodów, wyniki oraz zdjęcia publikowane są na
stronie www.osir.stargard.pl/wspolzawodnictwo oraz w social mediach OSiR
Stargard.
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