
  

Regulamin I Mikołajkowego Turnieju 

 Siatkonogi 3 - osobowej 

o Puchar Wójta Gminy Ostróda  

 

I. CEL 

- popularyzacja siatkonogi w środowisku wiejskim  

- wyłonienie najlepszych zawodników Gminy Ostróda 

II. ORGANIZATORZY 

Organizatorem zawodów jest Gmina Ostróda. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

Zawody odbędą się w dniu 2.12.2018 r. o godz. 10:00 na Hali Sportowej w Samborowie. Odprawa 

kierowników drużyn o godz. 9:30 

IV. UCZESTNICTWO  

W zawodach prawo startu mają drużyny trzyosobowe (bez zawodnika rezerwowego). W turnieju 

mogą wystąpić zawodnicy, którzy ukończyli 16 – rok życia po wypełnieniu karty zgłoszeniowej. 

Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać wypełnioną zgodę rodzica (zał.2). Liczba drużyn 

uczestniczących w turnieju wynosi max. 12 zespołów – liczy się kolejność zgłoszeń.  

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

1. Piłka:  

1.1 Zawody są rozgrywane piłką numer 5 

2. Rozpoczęcie gry 

2.1 Drużyna (zawodnik), który zwycięży losowanie ma prawo do decyzji o wyborze rozpoczęcia gry 

lub strony boiska. 

3. Serwis 

3.1 Serwis jest egzekwowany poprzez kopnięcie piłki nogą ze strefy serwisowej umieszczonej za linią 

końcową swojej połowy boiska w strefę serwisową boiska przeciwnika ponad siatką.  

3.2 Metoda serwisu: kopnięcie piłki bezpośrednio z ziemi. Żadna część ciała oraz piłka nie ma prawa 

dotknąć boiska (w tym linii) podczas wykonywania serwisu. Przed wykonaniem serwisu piłka powinna 

leżeć na podłożu. 

3.3 Na wykonanie serwisu serwujący ma 5 sekund od momentu gwizdka sędziego. 

3.4 Piłka po serwisie powinna przelecieć nad siatką oraz wylądować w polu serwisowym przeciwnika 

lub dotknąć któregoś z graczy przeciwnika uczestniczących w grze. 

3.5 Jeśli po wykonaniu serwisu, piłka spadnie na pole serwisowe przeciwnika lub dotknie któregoś z 

graczy przeciwnika wcześniej dotykając siatki (taśmy) serwis jest prawidłowy. 



3.6 Serwującym jest zawsze zawodnik z drużyny, która zdobyła punkt. 

 

3.7 Zawodnik drużyny odbierającej serwis ma prawo do dotknięcia piłki zanim ta nie dotknie 

podłoża po jego stronie boiska, ale nie ma prawa przebić pierwszej piłki na połowę przeciwnika. 

4. Piłka w grze 

4.1 Zawodnik ma prawo odbijać piłkę każdą częścią ciała (za wyjątkiem rąk). 

4.2 Zawodnik nie ma prawa dotykać piłki w jednej akcji więcej niż raz z rzędu. 

4.3 Maksymalna liczba odbić piłki od podłoża w grze potrójnej wynosi: 1. (pod warunkiem, że odbicie 

miało miejsce w polu gry, jeśli odbije się za polem punkt zdobywa przeciwnik).W czasie gry zawodnik 

nie ma obowiązku pozwolić piłce spaść na podłoże. 

4.4 Maksymalna liczba kontaktów drużyny z piłką w jednej akcji w grze potrójnej wynosi: 3 

Minimalna liczba kontaktu zawodnika z piłką, zanim piłka przejdzie na drugą stronę boiska to 1 za 

wyjątkiem sytuacji, kiedy zawodnik drużyny przyjmującej serwis przyjmie zagrywkę bezpośrednio, w 

takim przypadku minimalna liczba kontaktów z piłką drużyny przyjmującej zagrywkę wynosi 2. 

4.5 Prawidłowo zagrana piłka, powinna po przeleceniu nad siatką spaść w pole boiska przeciwnika. 

4.6 Serwis jest powtórzony („nowa piłka”) jedynie w momencie gdy obcy obiekt dotknie pole gry, lub 

piłkę.  

4.7 Żaden z zawodników nie ma prawa dotknąć siatki, także gdy akcja jest już zakończona.  

4.8 Piłka jest zagrana prawidłowo jedynie w momencie gdy przeleci ponad siatką i upadnie w polu gry 

przeciwnika 

 

5. Zdobywanie punktów, setów, zwycięstwo w meczu. 

5.1 Zespół wygrywa punkt w momencie gdy przeciwnik popełnia błąd. 

5.2 Mecze rozgrywane są do dwóch zwycięskich setów. Set zwycięża drużyna, która pierwsza 

zdobędzie 11 punktów z dwupunktową przewagą. W innym przypadku gra jest kontynuowana do 

momentu w którym jedna z drużyn osiągnie dwupunktową przewagę (12:10, 13:11, etc.). Przy wyniku 

remisowym w setach, zostanie rozgrywany 3 set także do 11 punktów. 

6. Regulacje dotyczące straty punktów 

6.1 Drużyna traci punkt jeśli piłka dwukrotnie dotknie podłoża bez ówczesnego dotknięcia jej 

przez zawodnika. 

6.2 Drużyna traci punkt jeśli, piłka odbiję się poza boiskiem po stronie przeciwnika, bez dotknięcia jej 

przez zawodnika drużyny przeciwnej. 

6.3 Drużyna traci punkt jeśli zawodnik dotknie którąkolwiek częścią ciała siatki lub antenek. Jeśli 

zawodnicy po obu stronach siatki uczynią to równocześnie, serwis jest powtórzony. 

6.4 Jeżeli piłka po kontakcie zawodnika dotknie antenkę to drużyna zawodnika, który dotknął piłki 

jako ostatni traci punkt. 

6.5 Drużyna traci punkt jeśli zawodnik popełnił którekolwiek z przewinień w trakcie wykonywania 

serwisu: 

a) Zawodnik dotknie którąkolwiek częścią ciała lub piłką linie (boczną lub końcową) w trakcie 



wykonywania serwisu.  

b) Piłka po serwisie dotknie partnera z drużyny. 

c) Piłka upadnie na zewnątrz strefy serwisowej przeciwnika. 

6.6 Drużyna traci punkt jeśli którykolwiek zawodnik dotknie piłkę ręką (od dłoni do ramienia). 

6.7 Piłka zagrana przez zawodnika przeleci na drugą stronę boiska obok siatki (strata punktu). 

6.8 Drużyna traci punkt jeśli piłka zagrana przez zawodnika wyląduje poza boiskiem. 

6.9 Drużyna traci punkt, jeśli piłka zagrana w hali dotknie elementów wyposażenia hali (sufit, 

lampy, ściany). W takim przypadku punkt traci drużyna, która jako ostatnia dotknęła piłki. 

6.10 Drużyna traci punkt, jeżeli zawodnik trzyma, lub popycha przeciwnika za pomocą rąk. 

6.10 Drużyna traci punkt, jeżeli jeden zawodnik zagra piłkę dwa razy z rzędu. 

6.11 W przypadku odbioru serwisu - drużyna traci punkt, jeżeli zawodnik drużyny przyjmującej serwis 

odbierze i przebije ją bezpośrednio na pole przeciwnika, bez udziału partnera w akcji. 

 

VI. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia drużyn wraz z listą zawodników  do dnia 28.11.2018r. drogą mailową: 

sport@gminaostroda.pl lub  osobiście dostarczyć do Urzędu Gminy w Ostródzie pok. 219.  

 

VII. NAGRODY 

Zawodnicy za zajęcie miejsc I – III otrzymają puchary, medale, dyplomy i atrakcyjne nagrody 

rzeczowe.  

 

VIII. UWAGI 

- Odprawa techniczna kierowników ekip – godzina 09.30 

- Udział w zawodach jest bezpłatny, koszty dojazdu ponoszą jednostki delegujące. 

- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione w czasie trwania zawodów. 

- Wszelkie informacje o zawodach uzyskać można telefonicznie pod numerem: 698 110 392 (Adrian 

Sadowski)  

- Zawodnicy zgłaszający się do turnieju oświadczają, że są zdrowi i nie posiadają przeciwskazań 

lekarskich do uprawiania sportu 

 

 

Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.  

mailto:sport@gminaostroda.pl

