
Turniej Siatkowki Plażowej  
 
 

REGULAMIN 
ORGAZNIZATOR: 
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim 
 
MIEJSCE I GODZINA:  
 
Plaża Miejska w Łochowicach, początek dnia 25.07.2020r. godz. 10:00 
 

 organizator zastrzega sobie zmianę terminu w przypadku złych warunków atmosferycznych. 
 
 
ZASADY GRY: 

 mecz jest rozgrywany przez dwie drużyny złożone z dwóch zawodników każda na boisku o 

podłożu z piasku 

 piłka odbijana jest rękami, dłońmi lub całym ciałem 

 celem gry jest przebicie piłki nad siatką na stronę przeciwną i zapobieżenie aby nie upadła 

na własnym polu gry 

 piłka jest wprowadzana do gry przez zawodnika zagrywającego, który zagrywa piłkę dłonią 

posyłając ją na stronę przeciwną 

 zespół ma prawo do trzech odbić aby przebić piłkę na stronę przeciwną 

 blok liczony jest jako pierwsze odbicie 

 zawodnik nie ma prawa do dwóch odbić następujących po sobie (z wyjątkiem bloku) 

 wymiana toczy się do momentu upadku piłki na boisko, poza boiskiem lub gdy zespół nie 

przebije piłki na stronę przeciwną 

 o kolejności decyduje liczba punktów, stosunek setów, pojedynek bezpośredni, tzw. mała 

tabela, większa liczba wygranych setów, rzut monetą). 

 

TECHNIKA ODBIĆ: 

 odbicie atakujące może być wykonane otwartą dłonią, grzbietem dłoni, pięścią oraz każdą 

inną częścią ciała 

 obrońca nie może przyjąć piłki przechodzącej przez siatkę odbiciem oburącz górnym 

 zagrywka nie może być przyjęta przez zawodnika odbiciem oburącz górnym 

 podczas wystawiania oburącz górnego dopuszczone jest krótkie przetrzymanie piłki 

(przedłużony kontakt z piłką), które w grze na hali uznane byłoby za błąd 

 

BOISKO: 

 wymiary: prostokąt o wymiarach 16 x 8 (połowa boiska ma wymiary 8x8) 

 boisko nie może stwarzać dla zawodników niebezpieczeństwa kontuzji 

 nie ma linii środkowej 



 linie muszą być koloru kontrastującego z piaskiem (ciemnoniebieski lub czerwony), powinny 

być wykonane z taśm o dużej trwałości 

 mecz jest rozgrywany do dwóch wygranych setów 

 pierwsze dwa sety są rozgrywane do 15 punktów, w przypadku remisu 14:14 gra jest 

kontynuowana do momentu, w którym jeden z zespołów uzyska dwa punkty przewagi 

 nie ma punktu granicznego 

 zwycięzcą zostaje zespół, który jako pierwszy wygra dwa sety 

 decydujący trzeci set jest rozgrywany do 11 punktów 

 w przypadku remisu w trzecim secie 10:10, gra jest kontynuowana do momentu, kiedy jeden z 

zespołów zdobędzie 11 punkt kończący 

 zespół zdobywa punkt po każdej wygranej akcji 

 każdemu z zespołów przysługuje w secie jedna przerwa 

 czas trwania przerwy między setami wynosi – 1 min. 

 zmiana stron boiska następuje w trzecim secie po 6 punktach zdobytych przez jedną z drużyn 

 
SYSTEM GRY: 
 

 System gry zostanie podany przed zawodami i jest uzależniony od ilości zgłoszonych 
zespołów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu gry. 
 

NAGRODY: 
 

 Drużyny z miejsc 1-3 zostaną nagrodzone dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. 

 Drużyny z pozostałych miejsc zostaną nagrodzone dyplomami oraz drobnymi upominkami. 
 
W sytuacjach spornych lub nieokreślonych regulaminem decyduje sędzia rozgrywek.  


