SIATKÓWKA PLAŻOWA
(zawody ogólnopolskie)
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system
rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do
30 września 2021 roku.
I. Uczestnictwo
- drużynę stanowią uczniowie szkoły rocznik 2002 i młodsi (szkoły dzienne).
- zespół liczy 2 zawodników + 1 rezerwowy
.
II. Przepisy gry
a. Boisko o wymiarach 16 x 8 m
b. Wysokość siatki:
- dziewczęta:
min. 215 cm
- chłopcy: min. 235 cm
c. spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 15
punktów przy przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów, trzeci
decydujący set do 11 pkt przy przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego
z zespołów.
d. zawodnik rezerwowy ma prawo wejść wyłącznie raz na boisko w trakcie meczu –
bez prawa zmiany powrotnej
e. kolejność zagrywki musi być zachowana od początku do końca seta ( zgodnie
z kolejnością podaną przez kapitana zespołu po losowaniu)
f. każda akcja mająca na celu skierowanie piłki w kierunku przeciwnika, z wyjątkiem
zagrywki i bloku, jest traktowana jako atak
g. każda pierwsza piłka ( w tym również z zagrywki) nie może być odbita oburącz górą
(palcami)
III. Punktacja
W przypadku rozgrywania zawodów innym systemem niż „brazylijski” za wygrane
spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. większa liczba zdobytych punktów
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a. wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami
b. lepszy (wyższy) stosunek setów – wygranych do przegranych w turnieju
c. lepszy (wyższy) stosunek małych punktów – zdobytych do straconych
w turnieju.
Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli
wychowania fizycznego.
Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania
szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż
1 października roku szkolnego 2021/2022 lub za zgodą organizatora.
Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział
w zawodach. Zgodę należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl
Zgoda pozostaje w szkole.
Każdy uczeń i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19.

