
REGULAMIN 
 

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Karpacza 
            

             

I. Organizator:  Gmina Karpacz; 

II. Partner zawodów: Karkonoska Akademia Siatkówki; 

III. Cel zawodów: Popularyzacja Mini Siatkówki wśród uczniów szkół 

podstawowych;     

IV. Miejsce zmagań: Hala Widowiskowo – Sportowa,  

ul. Konstytucji 3 Maja 48 w Karpaczu; 

V. Termin zmagań: 23.04.2017r.   

VI. Warunki udziału: 

1) telefoniczne zgłoszenie drużyny – tel. 693355931; Zapisy do 21 kwietnia;  

2) ważne badania lekarskie lub pisemna zgoda rodziców uczestników 

(formularz zgody w załączniku); 

3) lista zawodników potwierdzona przez Klub, Szkołę lub osobę fizyczną 

(opiekuna zespołu); 

4) legitymacja szkolna lub dokument tożsamości ze zdjęciem; 

5) weryfikacja dokumentów w dniu zawodów o godz. 9.30. 

VII. Regulamin zmagań: 

1) turniej rozgrywany jest w następujących kategoriach: 

 kategoria 1 – siatkarskie „2” – rocznik 2006 i młodsi (dziewczynki 

i chłopcy), 

 kategoria 2 – siatkarskie „3” – rocznik 2005 (dziewczynki  

 i chłopcy), 

 kategoria 3 – siatkarskie „3” – rocznik 2004 (dziewczynki  

i chłopcy). 

2) drużyna na rozgrzewkę przywozi własne piłki – organizator zapewnia 

piłki do gry. 



3) przepisy gry: 

a) wymiary boiska:  

 kategoria 1 – 4m x 10m, 

 kategoria 2 – 4m x 14m, 

 kategoria 3 – 4m x 14m. 

b) wysokość siatki: 

 kategoria 1 – 200cm, 

 kategoria 2 – 215cm, 

 kategoria 3 – 224cm. 

c) obowiązuje rozmiar piłki: kat. 1 i 2 – rozmiar 4, kat. 3 – rozmiar 5, 

d) gra toczy się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 15 

       punktów. Ewentualny 3 set, decydujący rozgrywany jest do 11 punktów, 

e) każdy zespół może wykorzystać 1 czas w każdym secie (30 sekund), 

f) obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki, 

g) zawodnik zagrywający w kategorii 2 i 3 jest zawodnikiem obrony. 

Zawodnik, który znajduje się na pozycji zagrywającego nie może piłki 

blokować, 

h) rozsądna tolerancja czystości odbić, 

i) w momencie uderzenia piłki przez zagrywającego, każdy zespół musi 

       znajdować się na własnej stronie boiska, ustawiony zgodnie z 

       porządkiem rotacji. Zawodnicy kategorii 1, mogą 

       wprowadzać piłkę do gry (zagrywać) odbiciem oburącz górą; 

6) 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 tę samą liczbę punktów: 

- lepszy (wyższy) stosunek setów – wygranych do przegranych 

  pomiędzy zainteresowanymi zespołami, 



- lepszy (wyższy) stosunek małych punktów – zdobytych do 

  straconych pomiędzy zainteresowanymi zespołami, 

- wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi 

  zespołami. 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1) ostateczna  interpretacja regulaminu należy do organizatora; 

2) organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zniszczone lub skradzione 

przed, w trakcie i po imprezie; 

3) podczas zawodów pełną odpowiedzialność i opiekę za dzieci ponosi: 

Trener, nauczyciel, osoba desygnowana przez klub lub szkołę na zawody; 

4) zawodnicy uczestniczący w turnieju nie są ubezpieczeni od  następstw 

nieszczęśliwych wypadków i biorą udział na własną odpowiedzialność; 

5) wszyscy uczestnicy turnieju zobowiązani są do zapoznania się z 

regulaminem i przestrzegania go w trakcie trwania zmagań sportowych;  

6) najlepsze zespoły zostaną nagrodzone przez Organizatora. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


