
 

         

       

     

 

OTWARTE OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH W SIATKÓWCE „CZWÓREK” 

chłopców i dziewcząt 

Banderoza – Głuchołazy 

ORGANIZATOR: 
 Wrocławski Szkolny Związek Sportowy 

 Kompleks  Turystyczny "Sudety" Ośrodek Banderoza w Głuchołazach. 

 

CENA: 450 zł/osoba  

 

TERMIN: 27-31 października 2021 r. 

 

ZGŁOSZENIA : Zgłoszenia pod numerem telefonu 507 082 226 – Mateusz lub pod adresem 

kontakt@banderoza.pl Zgłoszone zespoły otrzymają szczegółowe informacje. Liczy się kolejność 

zgłoszeń. Termin zgłoszeń maksymalnie do 17 października. 

 

 

FORMUŁA OTWARTA: Ze względu na brak możliwości rozegrania Mistrzostw w roku 

szkolny 2020/2021 proponujemy formułę otwartą:  

- do turnieju zgłosić się może 16 zespołów chłopców i 16 zespołów dziewcząt, decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

ROCZNIK: 2009 i młodsi  

 

RAMOWY PROGRAM TURNIEJU: 

 1 dzień- przyjazd ekip, zakwaterowanie, kolacja, odprawa kierowników drużyn. 

 2 dzień- śniadanie, eliminacje, obiad, eliminacje, kolacja.  

 3 dzień- śniadanie, eliminacje, obiad, eliminacje, kolacja.  

 4 dzień - śniadanie, eliminacje, obiad, półfinały, kolacja.  

 5 dzień  - śniadanie, finały, zakończenie turnieju, obiad, wyjazd. 

 ORAZ - ognisko, sesja w jaskini solnej, wypożyczalnia rowerów górskich, gier - JENGA XXL, TWISTER. 
BIERKI XL oraz spotkanie integracyjne dla kadry. Dodatkowo w czasie wolnym, możliwość 
bezpłatnego korzystania z wielu atrakcji ośrodka.  
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MIEJSCE ROZGRYWEK: 

 Hala Sportowa Banderoza 

 

ZAKWATEROWANIE: 

 Kompleks Turystyczny "Sudety" Ośrodek Banderoza,  
ul. Powstańców Śl. 23, 48-340 Głuchołazy. 
tel./fax.: 77 439-48-70, kom. 509 529 490 

 Pełne wyżywienie (od kolacji pierwszego dnia do obiadu ostatniego dnia pobytu), cztery 
 noclegi, opieka medyczna, atrakcje. 

 
 

NAGRODY: 

 KAŻDY UCZESTNIK DOSTANIE KOSZULKĘ  

 Każdy zespół otrzyma dyplom pamiątkowy 
 Puchary dla wszystkich drużyn. 
 Trzy najlepsze zespoły otrzymają medale i nagrody rzeczowe 
 Nagrody indywidualne (statuetki dyplomy) dla najlepszej zawodniczki 

 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 W zawodach udział biorą zgłoszone zespoły (po 2 zespoły z województwa zarówno wśród 
chłopców jak i dziewcząt). 

 W zawodach uczestniczą  drużyny zakwalifikowane  przez organizatorów po pisemnym 
zgłoszeniu drogą mailową lub faksem. 

 Drużynę stanowią  12 osobowe  reprezentacje, uczniów jednej szkoły podstawowej  rocznik  
2009 i młodsi. 

 

 
SYSTEM: 

 System gier zostanie ustalony na podstawie ilości zgłoszonych zespołów. 
 
ZASADY: 

 wymiary boiska: 14 m x 7 m,  

 wysokość siatki 215 cm DZIEWCZĘTA, 224 cm chłopcy 

 obowiązuje normalny rozmiar piłki.  

 gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 25 punktów.  
Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 15 punktów.  

 w pierwszym secie gra 4 zawodników +2 rezerwowych.  

 w drugim secie pozostałych 4 zawodników. +2 rezerwowych  

 w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna czwórka, 
wyznaczona z dziesiątki.  
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 kolejność CZWÓREK ustalona przed zawodami nie może być zmieniona przez cały turniej. - 
każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie.  

 obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki, 

 zawodnik zagrywający jest zawodnikiem obrony. Zawodnik linii obrony nie może przebijać na 
stronę przeciwnika piłki znajdującej się powyżej górnej krawędzi siatki, 

 w każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn. można wymienić jednego z 
zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga zmiana dokonana). 

 w momencie uderzenia piłki przez zagrywającego, każdy zespół musi znajdować się na 

własnej stronie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji ( z wyjątkiem zawodnika 

zagrywającego), 

 rozsądna tolerancja czystości odbić,  

 Reszta zasad wg PZPS oraz regulaminu SZS. 

 

 

 

 

WSPÓŁORGANIZATOREM WSZYSTKICH ZAWODÓW 

JEST WROCŁAWSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY 

 

 

 


