
PIŁKA SIATKOWA – CZWÓRKI 
(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 2022 roku. 

 

I.  Uczestnictwo  
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2010 i młodsi.  - w skład zespołu wchodzi 8+2 rezerwowych zawodników (w całym turnieju)  
II. Przepisy gry  
- wymiary boiska: 14 m x 7 m, na boisku wyznacza się linię ataku (3 m od siatki),  
- wysokość siatki  
a) 215 cm dziewczęta, 
b) 224 cm chłopcy,  
- obowiązuje rozmiar piłki nr 4  
- gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 25 punktów. 

Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 15 punktów.  
- w pierwszym secie gra 4 zawodników + 1 rezerwowy.  
- w drugim secie pozostałych 4 zawodników + 1 rezerwowy.  
- w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna czwórka, 

wyznaczona z dziesiątki.  
- skład CZWÓREK ustalona przed zawodami nie może być zmieniona przez cały 
turniej.  
- każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie.  
- obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki,  
- zawodnik zagrywający nie wykonuje akcji w bloku i ataku z piłką powyżej taśmy w 

każdym miejscu na boisku.  
- rozsądna tolerancja czystości odbić,  
- w każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn. można 

wymienić jednego z zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje 

miejsce (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) 

Uwaga:  
Zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Piłki Siatkowej w turnieju 

przeprowadzanym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w którym startuje więcej niż 

4 drużyny, w którym drużyny rozgrywają więcej niż 4 mecze dziennie gra się do 

dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 11 punktów. Ewentualny 3 set 

decydujący rozgrywany jest do 7 punktów 

III.  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. większa liczba zwycięstw, 
c. większy stosunek setów,  
d. większy stosunek „małych” punktów,  



e. wynik bezpośrednich spotkań (kolejno - punkty, sety, „małe punkty”). 
 

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 2022/2023 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.  
 
 
 


