
PRZEPISY GRY W MINI SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ PZPS
  Obowiązują od    11.04.2022r

§ 1  
PRZEPISY SPORTOWO ORGANIZACYJNE
1. Uczestnictwo:
W rozgrywkach uczestniczą dziewczęta i chłopcy: 
a. U - 11 – 2 zawodników/-czki +  1 rezerwowy, 
b. U - 12 – 2 zawodników/-czki + 1 rezerwowy, 
c. U – 13  – 2 zawodników
2. Rozmiary boisk: 
a.  U- 11: 8  x 4 m, 
b.  U- 12: 10  x 5 m, 
c.  U-13 : 12 x 6 m. 
3. Wysokość siatki: 
a. U- 11: 200 cm dla  dziewcząt i chłopców, 
b. U- 12: 205 cm dla dziewcząt i 210 cm dla chłopców, 
c. U- 13: 210 cm dla dziewcząt i 224 cm dla chłopców. 
 4. Wielkość piłki: 
a. U- 11: piłka w rozmiarze 4 lub piłka do siatkówki plażowej Mikasa VLS 300
b. U-12: piłka do siatkówki plażowej Mikasa VLS 300
c. U-13 : piłka do siatkówki plażowej Mikasa VLS 300
5. W kat. U- 11 dopuszczalna jest  zagrywka tenisowa lub sposobem  górnym oburącz, oraz 
przyjęcie piłki sposobem górnym oburącz.
6. Niedopuszczalne w żadnym przypadku jest przebicie piłki na stronę przeciwnika sposobem 
górnym oburącz oraz tzw. kiwnięcie piłki za wyjątkiem kategorii U11.
7. Mecze rozgrywane są w systemie do dwóch wygranych setów: dwa pierwsze do 15 
punktów a trzeci do 11 punktów (wszystkie sety z przewagą dwóch punktów). 
8. Każdy zespół ma prawo do 1 przerwy (30 sek.) podczas każdego seta. 
9. Zawodnik rezerwowy w kategoriach U 11 i U 12 może wejść na boisko tylko jeden raz - bez 
możliwości zmiany powrotnej do końca spotkania za wyjątkiem kontuzji zawodnika.
10. Dozwolony jest coaching.
11. W rozgrywkach o mini siatkówki plażowej w rozgrywkach grupowych obowiązuje 
następująca punktacja: 
- za zwycięstwo 2 punkty, 
- za porażkę 1 punkt,
- za walkower 0 punktów. 
Dopuszczalny jest tylko jeden walkower w turnieju, po zgłoszeniu kolejnego walkowera, 
zespół zostaje zdyskwalifikowany  i wycofany z rozgrywek a dotychczasowe wyniki 
anulowane.
12. Ubiór zawodnika:
- w koszulka z krótkim rękawkiem lub na ramiączkach (dziewczęta mogą grać w topach)          
- w krótkie spodenki 
- na boso 
Stroje powinny być jednolite i oznakowane numerami „1”, „2” w kat. U13 oraz „1”, „2” i „3” 
w kat. U11 i U12. 
Dopuszczalne jest używanie ubrań i butów termicznych. 
13. Pozostałe przepisy siatkówki plażowej są zgodne z przepisami PZPS.
 § 2
DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO GRY 



1. Ważne badania lekarskie zawodnika (zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., 
tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji 
lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz 
zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń z
dnia 22 lipca 2016 r., tj. z dnia 30 kwietnia 2020 Dz.U. z 2020 r. poz. 812) z późn. zmianami.
2. Lista zawodników potwierdzona przez klub/akademię/szkołę lub inną osobowość prawną. 
3. Zgłoszenie zespołu do WZPS oraz Organizatora danego turnieju . Zgłoszenia do turnieju 
finałowego dokonuje macierzysty WZPS.
4. Ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość zawodnika. 
5. Podpisane przez prawnego opiekuna zgody na upublicznianie wizerunku oraz danych 
osobowych (tylko imię i nazwisko) wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 
danych osobowych
§ 3
 OBOWIĄZKI ORGANIZATORA TURNIEJU ELIMINACYJNEGO 
1. Zapewnić obsługę medyczną przez cały czas rozgrywania turnieju. 
2. Ustalić z WZPS termin turnieju  (dopilnować niezwłocznej publikacji terminu na stronie 
właściwego WZPS). 
3. Przeprowadzić turniej zgodnie z przepisami i założeniami  niniejszego regulaminu. 
4. Przesłać niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail WZPS wyniki i klasyfikacje 
końcowe turnieju (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych). 
5. Przesłać kompletną dokumentację (listy zespołów z nazwiskami i imionami zawodników) 
zebraną podczas turnieju eliminacyjnego do odpowiedniego WZPS w ciągu 7 dni od 
zakończenia danego turnieju. 
§ 4
SĘDZIOWIE 
1. Na poszczególnych etapach eliminacji sędziować mecze mogą: 
a. sędziowie z uprawnieniami, 
b. instruktorzy piłki siatkowej, 
c. nauczyciele wychowania fizycznego, 
d. zawodnicy z doświadczeniem gry w mini siatkówkę. 
2. Wszelkich sędziów zapewnia Organizator. 
3. Na każdym turnieju opiekę nad przebiegiem turnieju sprawuje sędzia główny wyznaczony 
przez odpowiedni WZPS. 
§ 5 
OPIEKA PODCZAS TURNIEJU 
1. Podczas zawodów pełną odpowiedzialność i opiekę za zawodników/dzieci ponosi: 
a. trener, 
b. nauczyciel, 
c. osoba desygnowana przez klub lub szkołę na zawody.
Wszelkie protesty zaistniałe podczas rozgrywek wojewódzkich rozstrzyga właściwy WZPS. 
Protest zostanie rozpatrzony tylko i wyłącznie gdy zostanie złożony na piśmie. Decyzja WZPS 
jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 
§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Interpretacja niniejszych przepisów należy do PZPS. O wszystkich sprawach  nie ujętych w 
przepisach ostateczne decyzje podejmuje Pion Szkolenia Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej.


