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Regulamin Konkurencji 

 

SIATKÓWKA 

 

Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w konkurencji Siatkówka rozgrywanej 

w ramach 30 Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego organizowanej 

w Poznaniu w dniach 26-28 sierpnia 2022 r. 

1. Konkurencja rozgrywana będzie w hali POSIR ulica Spychalskiego 34 w miejscu wskazanym na mapie 

stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w terminie określonym w programie Spartakiady 

dostępnym na stronie Spartakiady w zakładce Program. 

2. Zawodnicy startują na podstawie ustalonej wcześniej listy startowej zgodnej ze zgłoszeniami dokonanymi 

przez Kierownika Reprezentacji. Lista Startowa Konkurencji będzie dostępna najpóźniej od 6 maja 2020 r 

na stronie Spartakiady w zakładce Konkurencje.  

3. Warunkiem dopuszczenia Drużyny do rywalizacji jest zgłoszenie się jej w pełnym składzie na 20 minut przed 

wyznaczonym terminem rozpoczęcia Konkurencji w miejscu jej rozgrywania. 

4. Konkurencja jest zaliczana do Klasyfikacji Generalnej Spartakiady, a ilość uzyskanych punktów z tytułu 

zajętego w niej miejsca określa Regulamin Spartakiady. 

5. Turniej rozgrywany jest na hali sportowej na boiskach do piłki siatkowej.  

6. Zawody toczone są wg przepisów PZPS do dwóch wygranych setów. 

7. Drużyna wygrywa seta, jeśli zdobędzie co najmniej 25 punktów i ma co najmniej 2 punkty przewagi nad 

przeciwnikiem. 

8. Składy uczestniczących zespołów są 6-cio osobowe. 

9. Istnieje możliwość dopisania zawodników rezerwowych. 

10. Drużyny rywalizują w dwóch fazach: fazie eliminacyjnej i fazie play off. 

11. W fazie eliminacyjnej rywalizacja toczy się w 8 grupach eliminacyjnych po 5 drużyn max. 

12. Faza eliminacyjna rozgrywana jest w grupie systemem „ każdy z każdym”. 

13. Do rundy finałowej awansują 2 pierwsze drużyny 8 grup eliminacyjnych. 

14. O kolejności w tabeli w fazie eliminacji decyduje: 

a) po pierwsze – większa ilość zdobytych punktów ( wygrana 2 punkty, przegrana 1 punkt, walkower 

0 punktów ), 

b) po drugie – bezpośredni pojedynek ( w przypadku trzech lub więcej drużyn – „mała tabela”, uwzględniająca 

tylko wyniki bezpośrednich spotkań ), 

c) po trzecie – stosunek zdobytych i straconych setów, 

d. po czwarte – stosunek zdobytych i straconych małych punktów .  

e) po piąte – losowanie 
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15. Faza play off składa się z rundy finałowej . 

16. Faza Play Off: 

1/8 Finałów :  
 
mecz nr 1.    1 Miejsce gr. I – 2 Miejsce grupy II 
mecz nr 2.    2 Miejsce gr I – 1 miejsce grupy II 
mecz nr 3.    1 Miejsce gr. III– 2 Miejsce grupy IV 
mecz nr 4.    2 Miejsce gr. III – 1 Miejsce grupy IV 
mecz nr 5.    1 Miejsce gr. V – 2 Miejsce grupy VI 
mecz nr 6.    2 Miejsce gr. V– 1 Miejsce grupy VI 
mecz nr 7.    1 Miejsce gr. VII– 2 Miejsce grupy VIII 
mecz nr 8.    2 Miejsce gr. VII – 1 Miejsce grupy VIII 
 
1/4 Finałów  
 
Mecz nr 9.               Zwycięzca meczu nr 1 – Zwycięzca meczu nr 3 
Mecz nr 10.             Zwycięzca meczu nr 2 – Zwycięzca mecz nr 4 
Mecz nr 11.             Zwycięzca mecz nr 5 – Zwycięzca meczu nr 7 
Mecz nr 12.             Zwycięzca meczu nr 6 – Zwycięzca meczu nr 8 
 
 
Półfinały:  
Zwycięzca meczu nr 9 – Zwycięzca meczu nr 11 
Zwycięzca meczu nr 10 – Zwycięzca meczu nr 12 
 
Mecz o III 
Finał  
 

17. W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia i Kierownik Konkurencji. 

Ewentualne protesty mogą być zgłaszane zgodnie z par. 11 Regulaminu Spartakiady. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu konkurencji o czym niezwłocznie 

powiadomi jej uczestników poprzez stronę spartakiady, komunikaty słowne, przekazanie informacji 

Kierownikom Reprezentacji. 


