
                                 
                           

                             KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY                                                                       
                                         

  Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku 
 

Finał Wojewódzki XXIII Licealiady 

w Piłce siatkowej dziewcząt 
 

                                                          Stężyca  30 marca 2023r.      

             

Organizator : Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku                   
 

                          Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy        
                        

Miejsce:       Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy  ul. Abrahama 2           
                      

Koordynator zawodów -  Maciej Stefanowski  tel. 660 401 521                          
 

Godzina:   do 9 45   weryfikacja, losowanie zespołów, odprawa trenerów 

                       10 00   uroczyste otwarcie zawodów, rozpoczęcie pierwszych meczów grupowych 
 

Udział:  
Drużynę  stanowią  uczennice  jednej  szkoły  ponadpodstawowej,  urodzone  w  roku  2003 i 
młodsze.  Zespół liczy maksymalnie 12 zawodniczek w całym turnieju.  
 

Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny 

powinny zgłaszać się z własnymi piłkami.  

Przepisy gry 

Wysokość siatki:  - dziewczęta: 224 cm. 

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

przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów. Ewentualny trzeci decydujący set 

rozgrywany jest do 15 pkt. 

Punktacja 
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 pkt. 
System gry i regulamin wg. Kalendarza Imprez 2022/2023. 
 

Do weryfikacji należy przedstawić: 
Aktualne, podpisane przez uczniów legitymacje szkolne oraz podpisaną przez dyrektora szkoły i 
nauczyciela – opiekuna listę zgłoszenia zawodników (szkoły) wygenerowaną z Systemu SRS.  
 

Bez wypełnionych prawidłowych zgłoszeń na zawody (rejestracja i wydruk w SRS) oraz  
aktualnych legitymacji szkolnych, zawodnicy lub zespoły nie mogą być dopuszczone do imprezy.    
Uczeń nie może być dopisany odręcznie na wygenerowane zgłoszenie z SRS-u. Podczas 
weryfikacji na zawodach należy skreślić na liście zgłoszenia tych, którzy nie będą brali udziału. 
 
Koszty dojazdu szkoła pokrywa we własnym zakresie. 
  
 
 



Koszty organizacji finału pokrywa Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Sponsora Portu 
Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. 
 
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, Urszula Górska 601 348 843 
Email:         biuro@wszs.pomorze.pl  

  

    
 


