
                                                          
 

Komunikat Organizacyjny 
 

FINAŁ XX WOJEWÓDZKICH 
IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW 
 

4 czerwca 2019 r. Gdynia 
 

ORGANIZATOR:    Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku 

                                     Gdyńskie Centrum Sportu 
  

MIEJSCE:  Plaża „ Gdynia Śródmieście”  przy Tawernie „Kontrast”  

                         na Bulwarze Nadmorskim. Dojazd do Parkingu na ul. Zawiszy Czarnego, 
obok Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Muzeum Miasta Gdyni. 
 

GODZINA:   9 30 weryfikacja  

  10 00 początek zawodów 

UDZIAŁ: Drużynę stanowią uczennice lub uczniowie jednej szkoły urodzeni w latach 

2003-2005, zespół składa się z 2 zawodników + 1 rezerwowy 
 

Koordynator rozgrywek –   Damian Barambas   tel. 785-174-722 
 

PRZEPISY GRY:  
 

• Wysokość siatki: dziewczęta 224 cm, chłopcy 243cm 
• Boisko o wymiarach 16 x 8 m 

• Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 15 punktów przy 

przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów, trzeci decydujący set do 11 pkt 

przy przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów. 

• zawodnik rezerwowy ma prawo wejść wyłącznie raz na boisko w trakcie meczu – bez prawa 

zmiany powrotnej 

• kolejność zagrywki musi być zachowana od początku do końca seta ( zgodnie z kolejnością 

podaną przez kapitana zespołu po losowaniu) 

• każda akcja mająca na celu skierowanie piłki w kierunku przeciwnika, z wyjątkiem zagrywki i 

bloku, jest traktowana jako atak 

• każda pierwsza pika ( w tym również z zagrywki) nie może być odbita oburącz górą (palcami)  
 

Do weryfikacji przedstawić należy aktualne legitymacje szkolne oraz zgłoszenie z SRS - u. 

Zgłoszenia w SRS  do 31.05.2019r. 

Koszty dojazdu szkoła pokrywa we własnym zakresie. 
 

W zawodach bierze udział 6 zespołów, mistrzowie powiatów. 
 

Szkoła, która zgłasza się do zawodów wojewódzkich musi przejść system 

współzawodnictwa – gmina, powiat, półfinał wojewódzki, finał wojewódzki. 
   

Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów!!! 
 

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.wszs.pomorze.pl oraz na Facebooka, 

gdzie znajdą państwo wszystkie informacje dotyczące organizowanych przez nas zawodów. 
 

Adres  -       Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku 
 Ul. GDYŃSKICH KOSYNIERÓW 11, 80-866 GDAŃSK 
TEL. 58/301-99-45, Zbigniew Gajewski tel.605 600 251, Urszula Górska 601 348 843 
E-MAIL:  biuro@wszs.pomorze.pl 

http://www.wszs.pomorze.pl/

