
                                                                             

Kwidzyn 8.03.2023r. 

 

 

        Szkoły Podstawowe 

        na terenie Miasta Kwidzyn   

 

 

Zawiadomienie o zawodach  : 
 

Miejskie Rozgrywki 

IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ   

W  SIATKÓWCE   

DZIEWCZĄT  I CHŁOPCÓW 

 
 20 marzec 2023 r.( poniedziałek) - dziewczęta  i chłopcy 

 
    

Godzina i  Miejsce: godz. 9.00, zawody odbędą się w  SP  6 Kwidzyn.    
 

 

Zgłoszenia 

 

  Informujemy, że każda szkoła musi dokonać zgłoszenia do zawodów  w systemie SRS. 

Zgłoszenia można dokonać   do dnia  16.03.2023 .  godz. 12.00. 

 
 
PIŁKA SIATKOWA 
 
I. Uczestnictwo 
 1. drużynę stanowią uczniowie szkoły, roczniki 2008 – 2009, 
 2. zespół liczy do 12 zawodniczek/zawodników. 
 Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z 
 własnymi piłkami. 
 
II. Przepisy gry 
 Wysokość siatki: dziewczęta 215 cm 
 chłopcy: 235 cm 
 Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 25 punktów, przy przynajmniej dwóch 
 punktów przewagi jednego z zespołów. 
 Trzeci decydujący set do 15 pkt. Przy przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów. 
 Każdy zespół może wykorzystać 2 przerwy na żądanie po 30 sekund w każdym secie i dokonać 6 zmian (łącznie z tzw. 
 podwójnymi). 
 



 
 
 
 
III. Punktacja 
 1. Przyznawane punkty: 
za wygrane spotkanie drużyna, która zwyciężyła otrzymuje 2 punkty, 
za przegrane spotkanie drużyna, która przegrała otrzymuje 1 punkt, 
za walkower drużyna otrzymuje 0 punktów. 
2. O kolejności zespołów decydują kolejno: 
 a. większa suma zdobytych punktów, 
 b. jeżeli dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności miejsc decyduje bezpośrednie 
 spotkanie pomiędzy zainteresowanymi zespołami, 
 c. jeżeli trzy lub więcej drużyn uzyska taką samą liczbę punktów należy utworzyć małą tabelę pomiędzy 
 zainteresowanymi zespołami i o kolejności miejsce decyduje: 
 - większa suma zdobytych punktów, 
 - większa liczba zwycięstw, 
 - lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych, 
 - lepszy (wyższy) stosunek małych punktów, zdobytych do straconych, 
 - jeśli pomiędzy 2 drużynami nie wyłoniono zwycięzcy to decyduje bezpośrednie spotkanie, 
 - jeśli pomiędzy 3 lub więcej drużynami nie wyłoniono zwycięzcy to decydują kolejno sety, małe punkty 
 z dużej tabeli, 
 - jeśli w/w warunki nie pozwoliły na wyłonienie zwycięzcy o kolejności decyduje losowanie pomiędzy 
 zainteresowanymi zespołami.                                             
 
 
 
           
           Ze sportowym pozdrowieniem   
           Magdalena Sawkow   

 


