
 

Międzyszkolne Igrzyska Powiatu Żyrardowskiego 

       http://www.powiat-zyrardowski.pl/              kontakt:  kamil0308@o2.pl 

Żyrardów, 14.01.2022 

Komunikat Organizacyjny 

Siatkówka Szkół Ponadpodstawowych (2002 i młodsi) 

 

Miejsce:   Hala Sportowa „Elektryk ”przy ZS nr 1 w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4. 

Termin: 

Siatkówka Dziewcząt     czwartek  20.01.2022  godz. weryfikacji     8.45;    start   9.00; 

Siatkówka Chłopców       piątek 21.01.2022  godz. weryfikacji     8.45;    start   9.00; 

 

     Obowiązują: 

 Listy zgłoszeniowe podpisane przez dyrektora szkoły, nauczyciela/opiekuna oraz 

przez pielęgniarkę szkolną lub lekarza świadczące o ważności badań lekarskich 

dziecka i zgodzie na wzięcie udziału w zawodach (formularz zgłoszeniowy dostępny 

na stronie powiatu), 

 Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w 

zawodach oraz ważne legitymacje szkolne; 

 Jednolite stroje z numerami na koszulkach, 

 Należy wziąć własne piłki w celu przeprowadzenia rozgrzewki. 

 Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie; 

 Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie odpowiada za rzeczy zaginione. 

 Udział dziecka w zawodach oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celu przeprowadzenia zawodów oraz wizerunku uczestnika w 

materiałach informacyjno-promocyjnych o zawodach, np. zdjęcia, czy artykuły 

prasowe. 

 Obowiązują zasady bezpieczeństwa w trakcie zawodów sportowych w obliczu 

zagrożenia wirusem COVID-19 

 W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator. 

 

Uczestnictwo: 

 drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły - licealiada – rocznik 2002 i młodsi. 

 zespół liczy 12  zawodników/czek 

 

http://www.powiat-zyrardowski.pl/
mailto:kamil0308@o2.pl


Przepisy gry: 

 

 Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS. 

 

 Wysokość siatki           - dziewczęta - 224 cm 

  - chłopcy - 243 cm 

 Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 25 

punktów. 

               - trzeci decydujący set do 15 pkt. 

 

 

Punktacja: 

 

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 0 punkt. 

 

O kolejności miejsc decyduje kolejno: 

 

 większa ilość zdobytych punktów; 

 

 

Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 

 

 większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi 

 zespołami, 

 

 lepszy stosunek setów zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi 

 zespołami, 

 

 lepszy stosunek małych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami,  

 

 wynik bezpośredniego spotkania. 

 

 

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

Kamil Owczarek 

Koordynator Sportu Powiatu Żyrardowskiego

     


