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Turniej Mini Siatkówki Akademii PGE Skry Bełchatów 
26-27.10.2019 r. 

1. Organizatorem turnieju jest Akademia Siatkówki PGE Skry Bełchatów. 

2. Zawody przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych należących do Akademii Siatkówki PGE 
Skry Bełchatów. 

3. Terminy zawodów: 
- 26.10.2019 r. (sobota) 
- 27.10.2019 r. (niedziela) 
Rozpoczęcie każdego turnieju o godzinie 9:00, przewidywane zakończenie – 18:00 (szczegółowy 
harmonogram znajduje się w punkcie 25 Regulaminu). 
Lista uczestników każdego z turniejów znajduje się w Załączniku Nr 1. 

4. Miejsce zawodów: Hala Energia w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 11. 

5. Każda grupa powinna mieć przynajmniej jednego opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas 
całego turnieju. 

6. Organizator zapewnia piłki na rozgrzewkę i do gry. 

7. W zawodach biorą udział dzieci w następujących składach: 

a) W kategorii dziewcząt: 
- trzy zawodniczki w kategorii „dwójek siatkarskich” – klasy czwarte (dwie zawodniczki na boisku), 
- cztery zawodniczki w kategorii „trójek siatkarskich” – klasy piąte (trzy zawodniczki na boisku), 
- pięć zawodniczek w kategorii „czwórek siatkarskich” – klasy szóste (cztery zawodniczki na boisku). 

b) W kategorii chłopców:  
- trzech zawodników w kategorii „dwójek siatkarskich” – klasy czwarte (dwóch zawodników na 
boisku), 
- czterech zawodników w kategorii „trójek siatkarskich” – klasy piąte (trzech zawodników na boisku), 
- pięciu zawodników w kategorii „czwórek siatkarskich” – klasy szóste (czterech zawodników na 
boisku). 

8. Szkoła może zgłosić maksymalnie 2 zespoły z każdej kategorii. Na zgłoszenia czekamy do 23 
października godz. 12:00. 

9. Mecz toczy się w formie jednego seta do 21 punktów. 21 punkt kończy mecz, nie gramy na przewagi. 

10. Płyta będzie podzielona na pięć boisk, w tym: dwa dla „dwójek”, dwa dla „trójek” i jedno dla 
„czwórek”, czyli jednocześnie będą się odbywały rozgrywki wszystkich klas. 

11. Wysokość siatki: 
a) W kategorii dziewcząt: 
- „dwójki” – 200cm, 
- „trójki” – 210cm, 
- „czwórki” – 215cm. 
b) W kategorii chłopców: 
- „dwójki” – 200cm, 
- „trójki” – 210cm, 
- „czwórki” – 230cm. 

12. Wymiary boiska: 
- 5m x 4m w kategorii „dwójek”, 
- 7m x 4,5m w kategorii „trójek”, 
- 7m x 7m w kategorii „czwórek”. 

13. Piłki do gry: 
- mini piłka rozmiar 4 w kategorii „dwójek” i „trójek”, 
- piłka rozmiar 5 w kategorii „czwórek”. 
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14. Dopuszczalna jest gra tylko w sportowym obuwiu (trampki, adidasy, halówki) z białą podeszwą 
nierysującą nawierzchni. Nie można grać w obuwiu o czarnej podeszwie zostawiającej ślady na 
nawierzchni hali sportowej. 

15. Punktacja obowiązująca podczas turnieju: 
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. 

16. O kolejności miejsc w grupie decyduje większa liczba zdobytych punktów. W przypadku uzyskania 
równej liczby punktów decyduje lepszy (wyższy) stosunek zdobytych małych punktów do straconych. 

17. Organizator zobowiązuje się do: 
- zapewnienia wody dla zawodników, 
- zapewnienia pamiątkowych dyplomów dla wszystkich oraz upominków dla najlepszych drużyn, 
- zapewnienia opieki medycznej oraz sędziowskiej, 
- przygotowania boisk oraz siatki zgodnie z wyżej wymienionymi wymiarami. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i w innych miejscach na 
terenie turnieju. 

19. Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju oraz nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki 
wypadków w czasie gry. 

20. Niezwłocznie po przybyciu prosimy o zgłoszenie się do biura zawodów w celu weryfikacji drużyn. 

21. Drużyny, które rozpoczynają rozgrywki o godzinie 9:00 (dziewczęta), proszone są o przygotowanie się 
do zawodów w wyznaczonych szatniach. Po zakończonych rozgrywkach prosimy o opuszczenie szatni 
do godziny 13:30. Szatnie nie będą zamykane. 

22. Drużyny, które rozpoczynają zawody o godzinie 14:00 (chłopcy), proszone są o przygotowanie się do 
zawodów w wyznaczonych szatniach. Szatnie będą wolne od godziny 13:30. Szatnie nie będą 
zamykane. 

23. Zawodnicy i zawodniczki, którzy zakończyli udział w turnieju proszeni są o przebywanie na trybunach 
lub w strefach wyznaczonych przez Organizatora. 

24. Szatnia dla trenerów znajdować się będzie w wyznaczonym pomieszczeniu. WAŻNE! Prosimy o 
zebranie wartościowych rzeczy od swoich zawodników, ponieważ ich szatnie nie będą zamykane! 

25. Harmonogram rozgrywek*: 

8:45 – losowanie drużyn dziewcząt 

9:00 - 13:00 – rozgrywki dziewcząt 

13:00 – rozdanie dyplomów 

13:45 – losowanie drużyn chłopców 

14:00 - 18:00 – rozgrywki chłopców 

18:00 – rozdanie dyplomów 

*godziny mogą ulec zmianie w zależności od wyników spotkań 

26. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygają sędziowie oraz Organizator. Uwagi prosimy zwracać 
niezwłocznie po zakończeniu danego spotkania! 

27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

28. O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w Turnieju, a nieobjętych przepisami niniejszego 
Regulaminu, decyzje podejmuje Organizator. 

29. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały Turniej. 


