
        

   

 

MISTRZOSTWA SUWAŁK W PIŁCE SIATKOWEJ 

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 
 

 

REGULAMIN 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Mistrzostwa Suwałk w Piłce Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych Chłopców i Dziewcząt 

(dalej „Mistrzostwa Suwałk”) są imprezą sportową, rozgrywaną w formie turnieju 

zaliczanego do  Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2017/2018 w Suwałkach. 

2. Celem rozgrywek, o których  mowa w ust. 1, jest popularyzacja piłki siatkowej jak 

również rozwój kultury fizycznej uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem rywalizacji 

sportowej jest także wyłonienie młodzieży uzdolnionej sportowo do dalszego szkolenia. 

3. W zawodach udział biorą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych reprezentujący szkoły 

macierzyste, bez podziału na kategorie wiekowe. 

4. Organizatorem Mistrzostw Suwałk jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 

 

§2 

Termin i miejsce zawodów 

1. Mistrzostwa Suwałk rozegrane zostaną w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach 

 w następujących terminach:  

a) dziewczęta - 06.11.2017 r. (poniedziałek) – I faza turnieju;  

- 30.11.2017 r. (czwartek)  – II faza turnieju. 

 

b) chłopcy  - 09.11.2017 r. (czwartek)  – I faza turnieju; 

 - 20.11.2017 r. (poniedziałek) – II faza turnieju. 

 

2. Początek rozgrywek, o których mowa w ust. 1, zaplanowany jest na godz. 9.00. 

3. Drużyny wraz z opiekunami zobowiązane są do przybycia na miejsce rozgrywania 

zawodów na co najmniej 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia rywalizacji. 

 

§3 

System rozgrywek 

1. Organizator planuje przyjecie systemu „każdy z każdym”. Jednakże, ostatecznie będzie on 

zależny jest od ilości drużyn biorących udział w turnieju  i zostanie ustalony podczas 

odprawy trenerów w dniu rozpoczęcia Mistrzostw.  

2. Spotkania będą rozgrywane równocześnie na dwóch boiskach. 



        

   

 

   

3. W rywalizacji sportowej obowiązują aktualne „Przepisy Gry w Piłkę Siatkową FIVB” 

zatwierdzone do stosowania w kraju przez PZPS, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego 

regulaminu. 

4. W rozgrywkach obowiązuje punktacja 3 – 2 – 1 – 0  

a) w przypadku wygranej 2 : 0 (3 pkt. dla drużyny wygranej, 0 pkt. dla drużyny 

przegranej); 

b) w przypadku wygranej 2 : 1 (2 pkt. dla drużyny wygranej, 1 pkt. dla drużyny 

przegranej). 

5. Mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 25 pkt. Trzeci 

decydujący set ( tie – break) do 15 pkt.  

6. Reprezentacja danej szkoły może liczyć max. 12 zawodników.  

7. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno: zwycięstwa, punkty, stosunek setów (tzw. 

ratio), stosunek małych punktów (tzw. ratio), bezpośredni pojedynek. 

 

§ 4 

Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia zawodników do każdej z faz turnieju należy przygotować na listach według 

wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.  

2. Kierownik (opiekun) drużyny zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi listę najpóźniej 

w dniu zawodów na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji. 

3. Brak listy (zgłoszenia), o której mowa w ust. 1, pozbawia drużynę prawa udziału  

w rywalizacji. 

4. Kierownicy/trenerzy poszczególnych drużyn zobowiązani są do udziału w odprawie 

przedmeczowej z udziałem sędziów i Organizatora, która odbędzie się w dniu zawodów  

o godz. 8:30. 

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w turnieju, szkoła zobowiązana jest do 

powiadomienia Organizatora o zaistniałej sytuacji. Stosowną informację należy przesłać 

drogą mailową na adres rafal.olszewski@osir.suwalki.pl do dnia 03.11.2017 r. 

 

§ 5 

Punktacja 

1. Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2017/2018  

w Suwałkach drużynom biorącym udział w Mistrzostwach Suwałk przyznawane są punkty 

odpowiednio do zajętych miejsc w końcowej klasyfikacji. 

 

§ 6 

Nagrody 

1. Za zajęcie miejsc I – III drużyny otrzymają puchary oraz pamiątkowe dyplomy. 

2. Oprócz nagród za zajęcie miejsc I – III Organizator przewiduje nagrody indywidualne, 

które będą przyznane w następujących kategoriach: 
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a) Najlepszy zawodnik turnieju 

b) Najlepsza zawodniczka turnieju 

3. Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu turnieju. 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia 

Regulaminu Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2017/2018 w Suwałkach oraz Przepisów 

Gry w Piłkę Siatkową. 

2. Protesty dotyczące zawodów należy wnosić w trybie określonym w Przepisach Gry  

w Piłkę Siatkową. W pozostałym zakresie protesty należy wnosić do Organizatora. 

3. Kwestie sporne związane z przebiegiem gry rozstrzyga Sędzia Główny, a w pozostałym 

zakresie Organizator. 


