
R E G U L A M I N 

Turniej Plażowej Piłki Siatkowej  

o Puchar Wójta Gminy Bobrowice  

 

Organizatorem turnieju jest Gmina Bobrowice, Bobrowice nr 131, 66-627 

Bobrowice, tel. 68 391 32 80. 

Termin rozgrywek: 3 sierpnia 2019 r. ( sobota ), rozpoczęcie godzina 10:00 

Miejsce: boisko do plażowej piłki siatkowej – Bobrowice. 

Losowanie drużyn odbędzie się przed turniejem w dniu 3 sierpnia 2019 r. 

Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami dot. turniejów siatkowej piłki 

plażowej. 

Dla każdego zawodnika przewidziane są napoje oraz ciepły posiłek, dla 

zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe oraz puchar.  Dla każdego 

uczestnika przewidziano pamiątkowe dyplomy. 

Drużyna: 

Drużyna składa się z dwóch zawodników amatorów -  nie ma rozgraniczenia  

w kategoriach kobiet/mężczyzn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zasady gry 

1. System rozgrywek ustalony zostanie w zależności od ilości zgłoszonych 

zespołów. Gra się do dwóch wygranych setów. 

2. Piłka odbijana jest rękami, dłońmi lub całym ciałem. Celem gry jest 

przebicie piłki nad siatką na stronę przeciwną i zapobieżenie, aby nie 

upadła we własnym polu gry. 

3. Piłka jest wprowadzana do gry przez zawodnika zagrywającego, który 

zagrywa piłkę dłonią lub ręką posyłając ją na stronę przeciwną.  

4. Zespół ma prawo do trzech odbić, aby przebić piłkę na stronę przeciwną, 

zawodnik nie ma prawa do dwóch odbić następujących bezpośrednio 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. 

5. Sety gra się do 15 punktów (każda akcja to punkt). Zmiana boisk nastąpi 

po zdobyciu 7 punktów.  

6. W przypadku remisu, rozstrzygający będzie trzeci set do 10 punktów. 

Zmiana boisk po 5 punktach. 

7. We wszystkich setach wygrana drużyna musi posiadać dwa punkty 

przewagi. Nie ma punktu końcowego. 

8. Dotknięcie piłki w bloku liczone jest jako pierwsze odbicie, zawodnicy 

nie mogą kiwać piłki. 

9. Zawodnicy mogą przebić piłkę na drugą stronę (w przód i tył) siatki 

oburącz górą jedynie w taki sposób, że kierunek przebicia piłki jest 

prostopadły do linii ramion. 

10. W przypadku przetrzymania piłki nad siatką przez dwóch zawodników 

przeciwnych drużyn – nie jest to błędem, każde dotknięcie siatki jest 

błędem (z wyjątkiem przypadkowego dotknięcia siatki włosami). 

11. Nie ma błędu ustawienia zawodników i błędu rotacji. Obaj zawodnicy 

mogą zajmować dowolne miejsce na boisku. 


