
      Siatkarskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych   
Województwa Świętokrzyskiego

dla klas 4-6 

 REGULAMIN

§ 1
Cele:

1. Popularyzacja gry w mini piłkę siatkową.
2. Wdrażanie do przestrzegania reguł w zawodach sportowych.
3. Propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
4. Rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacjach 

porażki. 
5. Integracja środowisk szkolnych z różnych powiatów województwa świętokrzyskiego                          

i promowanie zdrowej sportowej rywalizacji.

§ 2
Uczestnicy gry:

1. W Mistrzostwach mogą wziąć udział reprezentacje szkół podstawowych                                                         
z województwa świętokrzyskiego, składające się z uczniów klas 4 - 6 w kategorii dziewcząt 
i chłopców. 

2. Każdy zespół składa się z 4 zawodniczek lub zawodników + max. 2 rezerwowych                   
(z klas 4-6 ). 

3. Każda szkoła może wystawić max. 2 drużyny- 1 drużynę dziewcząt i 1 drużynę chłopców.

§ 3
System rozgrywek :

1. Zawody odbędą się w 2 etapach: eliminacje powiatowe  i finał  wojewódzki. 
2. Za organizację eliminacji powiatowych odpowiadają koordynatorzy powiatowi 

/nauczyciele wychowania fizycznego wybrani przez organizatora Mistrzostw.
3. W finale wojewódzkim wezmą udział drużyny, które zwyciężyły w eliminacjach 

powiatowych w poszczególnych kategoriach.
4. Koordynatorzy powiatowi zgłaszają do organizatora wyniki rywalizacji na etapie 

powiatowym.



§ 4 
Zgłoszenia :

1. Zgłoszenia do Mistrzostw przyjmowane są do dnia 31 stycznia 2023r. za pomocą 
formularza  elektronicznego zamieszczonego na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Link: formularz zgłoszeniowy

§  5
Zasady gry:

1. Wymiary boiska – 7 m x 7 m
2. Wysokość siatki – 215 cm (dziewczęta), 224 cm(chłopcy).
3. Piłka do gry -  Molten, Mikasa rozmiar 4 lub 5 (waga 180 –220g.)
4. Zawodnik zagrywający nie może blokować i atakować piłki (nie może atakować piłki, która 

w momencie uderzenia znajduje się całkowicie powyżej górnej taśmy siatki).
5.  Obowiązuje kolejność rotacji i błąd ustawienia. 
6. Zawodnik, który wykonał zagrywkę, znajduje się na pozycji zagrywającego do czasu zmiany 

rotacji. 
7. Zawodnik zagrywający w momencie przyjęcia zagrywki musi być ustawiony najbliżej linii 

końcowej boiska mając przed sobą pozostałych zawodników swojej drużyny
8. Kolejność zagrywania jest określona przez ustawienie początkowe zespołu i kontrolowana 

przez sędziego. 
9. Mecze rozgrywane w systemie do dwóch wygranych setów: dwa pierwsze do 15 punktów,              

a trzeci do 11 punktów (wszystkie sety z przewagą dwóch punktów). 
10. Każdy zespół ma prawo do 1 przerwy (30 sek.) podczas każdego seta. 
11. Każdy zawodnik rezerwowy może wejść na boisko dowolną ilość razy w secie, może być 

zmieniany tylko przez tego zawodnika, za którego wszedł.
12. Obowiązuje następująca punktacja: 2, 1, 0. Za zwycięstwo 2 punkty, za porażkę 1 punkt, za 

walkower 0 punktów. Dopuszczalny jest tylko jeden walkower w danym turnieju,                                     
po zgłoszeniu kolejnego walkowera zespół zostaje zdyskwalifikowany z rozgrywek.

§ 6
 Przebieg i harmonogram  zawodów:

1. Etap powiatowy: od 13 luty 2023 r. – do 28 luty 2023 r.
2. Finał wojewódzki: 7 marca 2023r. – kategoria : chłopcy

                              8 marca 2023 r. -  kategoria: dziewczęta
3. W dniu zawodów drużyna przybywa wraz z opiekunem na miejsce rywalizacji.
4. Organizatorzy nie zapewniają dowozu uczniów na miejsce rywalizacji.
5.  Nad bezpieczeństwem drużyny w trakcie zawodów czuwa jej opiekun i pomoc medyczna 

zapewniona na każdym etapie rozgrywek.
6. W stosunku do zawodników wymagany jest strój sportowy i obuwie sportowe (płaskie). 

Ponadto zawodnicy tej samej drużyny powinni być ubrani w jednakowe kolorystycznie 
koszulki z numerami.

https://forms.gle/MCxvik4GopzH6kVs5


§ 7
Dokumenty uprawniające do gry:

1. Zgłoszenie drużyny dziewcząt- lista zawodniczek potwierdzona przez dyrektora 
(zał. nr 1 do regulaminu)

2. Zgłoszenie drużyny chłopców – lista zawodników potwierdzona przez dyrektora 
(zał. nr 1 do regulaminu)

3. Zgoda rodzica na udział dziecka w Mistrzostwach (zał. nr 2 do regulaminu)

§ 8
Organizatorzy:

1. Świętokrzyski Kurator Oświaty
2. Stowarzyszenie Sport CK, ul. Jeleniowska 106 a, 25-564 Kielce 

                              

Uwaga:
W sprawach nie ujętych w regulaminie – decydują organizatorzy.
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