
FESTIWAL MINI SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 2017  

POD PATRONATEM  

WÓJTA GMINY RZĄŚNIA 
 
REGULAMIN 

1. Organizatorem turnieju „FESTIWAL MINI SIATKÓWKI PLAŻOWEJ” jest  

LKS CZARNI RZĄŚNIA. 

2. Turniej „FESTIWAL MINI SIATKÓWKI PLAŻOWEJ” (zwany dalej: „Turniej”) 

będzie organizowany dla dzieci ze starszych klas szkół podstawowych.  Rozgrywki 

przeprowadzone będą w formie gier mieszanych (mikstów). Na boisku podczas gry 

muszą znajdować się 2 dziewczynki i 1 chłopiec lub 2 chłopców i 1 dziewczynka. 

3. Turniej rozgrywany będzie w terminie 04.06.2016r.godzina 14:00 zapisy do turnieju w 

dniu zawodów. 

4. W Turnieju mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące Szkoły, Uczniowskie Kluby 

Sportowe, Kluby Sportowe, tzw. „dzikie drużyny” (zorganizowane, z dorosłym 

opiekunem) oraz drużyny reprezentujące zgłoszony obiekt „Orlik” (np. wyłonione 

spośród dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych na danym obiekcie). 

Wszystkie drużyny musza spełnić kryteria wiekowe określone w Regulaminie. 

5. W skład drużyny może wchodzić 3 zawodników/czek. Na boisku musi znajdować się 

3 zawodników/czek. 

6. Zgłoszenie drużyny do udziału w Turnieju następuje poprzez złożenie: 

a. formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez podmiot 

zgłaszający drużynę np. szkołę lub w przypadku „dzikich drużyn” przez Opiekuna 

drużyny. Wzór formularza zgłoszeniowego w Załączniku nr 1. 

7. W trakcie całego Turnieju zawodnik/czka może reprezentować wyłącznie jedną 

drużynę. W przypadku zmiany przez zawodnika/czki drużyny w trakcie jednego z 

etapów rozgrywek następuje automatyczne wykluczenie z Turnieju zawodnika/czki i 

drużyny, w której zawodnik/czka po raz drugi wystąpił lub został wpisany na listę. 

Dopuszczalne jest uzupełnienie składu drużyny zawodnikiem/czką, który nie brał 

udziału w Turnieju i spełnia kryteria wiekowe. Podstawą jest oświadczenie trenera. 

8. System rozgrywek obowiązujący na turnieju: system brazylijski lub w przypadku 

małej ilości drużyn system każdy z każdym. 

PRZEPISY GRY:  

9. Gra się do dwóch wygranych setów. Koniec seta następuje, gdy dany zespół 

zdobędzie minimum 11 punktów z zachowaniem 2 punktowej przewagi. 

Rozstrzygający set grany jest minimum do 7 punktów z zachowaniem 2 punktowej 

przewagi 

10. Wymiar boiska 7 m x 14 m., wysokość siatki  224 cm. 

11. Wszelkie kwestie sporne należy zgłaszać Organizatorowi  zawodów zaraz po 

zakończeniu meczu. Protesty oraz wszelkie kwestie sporne zgłoszone po tym czasie 

nie będą rozpatrywane. 

12. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 2 pkt., w przypadku porażki 1 pkt., za mecz 

przegrany walkowerem 0 pkt. Mecz zostanie zweryfikowany za walkower, gdy 



drużyna z własnej winy nie stawiła się na spotkanie, lub spóźni się więcej niż 15 

minut 

13. O kolejności miejsc w grupie decyduje większa liczba zdobytych punktów. 

14. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, decydują;  wynik 

bezpośredniego spotkania, stosunek setów, stosunek małych punktów. 

15. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwie drużyny 

przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą uwzględniając wyłącznie 

spotkania między zainteresowanymi drużynami (tzw. „mała tabela”), kierując się 

kolejno zasadami podanymi w punkcie 3. w podpunktach a, b oraz c biorąc pod uwagę 

jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

 

 

 


