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Regulamin Andrzejkowego Turnieju Siatkówki

  

    
    1. W grze biorą udział‚ 2 drużyny. Każda drużyna występująca na boisku liczy 6
zawodników, a pełny jej skład łącznie z rezerwowymi nie może przekraczać 12 osób   
    2. Zawodnicy rezerwowi mogą wejść do gry na następujących warunkach:  
    1. -zmiana musi być zgłoszona u sędziego;  

  
    1. -zmiany zawodników dokonuje się w czasie przerwy w grze (piłka martwa), na prośbę
kapitana drużyny.   
    2. -w jednym secie można dokonać 6 zmian tzn. każdy z zawodników rozpoczynający grę
może zejść i powrócić na boisko na swoje miejsca.   

  
    3. Zawodnicy rozpoczynający grę ustawieni są na swoich polach â€“ w linii ataku i linii
obrony. Po wykonaniu zagrywki zawodnicy mogą zająć dowolne miejsce na boisku. Rotacja
następuje zgodnie z ruchem wskazówek zegara.   
    4. Mecze siatkówki rozgrywane będą do 2-ch wygranych setów. Set wygrywa ten zespół,
który pierwszy osiągnie 20 punktów przy koniecznej przewadze 2-ch punktów. W razie remisu
1:1 rozegrany zostanie 3 set do 15 punktów przy koniecznej przewadze 2-ch punktów.   
    5. Punkt może zdobyć każda drużyna, zarówno ta, która wykonuje zagrywkę (serw), jak i ta,
która zagrywkę przyjmuje. Punkty zdobywa drużyna, która prawidłowym zagraniem spowoduje
dotknięcie piłki boiska przeciwnika. Zdobywa się również punkty wtedy, gdy przeciwnik popełni
błąd.   
    6. Piłka może być odbijana każdą częścią ciała. Jeśli piłka jest podnoszona, pchana,
rzucana uznaje się ją za przetrzymaną.   
    7. W grze nie wolno:

dotykać górnej taśmy siatki (dotknięcie dolnej części siatki nie jest traktowane jako błąd).
przekraczać linii środkowej;
zawodnikowi obrony atakować z pola ataku;
drużynie odbijać piłki nie więcej niż 3 razy (4 razy z odebraniem po bloku);
odbijać piłki kolejno 2 razy z rzędu przez tego samego zawodnika ( z wyjątkiem odbicia po

bloku)   
    8. Siatka jest zawieszona na wysokości 235 cm, pozostałe wymiary boiska zgodnie z
przepisami PZPS.   
    9. Za prowadzenie zawodów zgodnie z przepisami odpowiedzialny jest Sędzia, który kieruje
grą i ma obowiązek interweniować w tych momentach, gdy popełniony został jakiś błąd. Sędzia
wydaje decyzje dotyczące błędów popełnionych pod siatką, kontroluje ustawienie zawodników
oraz zmiany i przerwy w grze.   
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    10. Każda z drużyn ma prawo do 1 przerwy na odpoczynek (30 sekund) w czasie jednego
seta. Å»ądanie przerwy zgłasza kapitan drużyny. Przerwa na zmiany zawodnika trwają tylko
tyle, ile trzeba czasu na dokonanie zmiany. Między setami przerwa trwa 2 minuty.   
    11. Drużyny podzielone zostaną na dwie grupy w losowaniu z udziałem kapitanów drużyn.  
    12. Rozgrywki przeprowadzone będą wg tabeli rozgrywek, która zostanie przedstawiona
kapitanom drużyn przed losowaniem.   
    13. >W grupie pierwszej rozstawiony zostanie zwycięzca ubiegłoroczny, a 3 pozostałe
zespoły będą dolosowane.   
    14. W grupie drugiej rozstawiony zostanie wice-mistrz ubiegłoroczny, a 3 pozostałe zespoły
będą dolosowane.   
    15. W razie niezgłoszenia się zespołów rozstawionych miejsca ich zajmą w kolejności
ubiegłoroczni triumfatorzy.   
    16. Za zwycięstwo zespół otrzymuje 2 pkt.  
    17. Za porażkę w stosunku 1:2 zespół otrzymuje 1pkt.  
    18. .Za porażkę w stosunku 0:2 zespół nie otrzymuje pkt.  
    19. Za nie przystąpienie do spotkania zespół nie otrzymuje żadnych punktów.  
    20. O kolejności w grupie decydują kolejno:

zdobyte punkty za zwycięstwo
zdobyte sety
stosunek małych punktów zdobytych do straconych.  

    21. Zespół, który zajął 1 miejsce w grupie â€žAâ€� gra z zespołem, który zajął 2 miejsce w
grupie â€žBâ€�, oraz zespół, który zajął 1 miejsce w grupie â€žBâ€� gra z zespołem, który
zajął 2 miejsce w grupie â€žAâ€�.   
    22. Przegrani w meczach rozegranych zgodnie z punktem 21-szym regulaminu turnieju
grają mecz o miejsce 3-cie, zwycięzcy rozgrywają finał o miejsce 1-sze.   
    23. O miejsca 5 - 8 grają zespoły, które zajęły odpowiednio 3 i 4 miejsce w grupach.

Zespoły, które zajęły 3-cie miejsca w grupach grają pomiędzy sobą o miejsca 5 i 6
turnieju, natomiast zespoły, które zajęły miejsca 4-te w grupach grają pomiędzy sobą o miejsca
7 i 8 turnieju.   
    24. Tabele rozgrywek wypełnia sędzia po zakoÅ„czonym meczu, odnotowując wynik na
podstawie zdobytych punktów.   
    25. Wszelkie inne zagadnienia regulują przepisy sędziowskie PZPS.  

      Kierownik zawodów:
Jan Szafraniec  
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