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REGULAMIN 
Mistrzostw Powiatu Słupeckiego Szkół Podstawowych 

Klas Pierwszych Drugich i Trzecich  
w Grze „Dwa Ognie” 

 
1. Nazwa imprezy 

 
Mistrzostw Powiatu Słupeckiego Szkół Podstawowych Klas Pierwszych Drugich i Trzecich  

w Grze „Dwa Ognie”. 
 

2. Termin   

08.01.2020r.(środa), godzina 9.30 

3. Miejsce 

Hala Szkoły Podstawowej w Ostrowitem   

4. Organizator 

 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy 

ul. Powstańców Wlkp. 22b 62-400 Słupca, tel. 63 275 33 73, e-mail:  slupcamos@wp.pl, 

www.mosslupca.pl 

5. Uczestnictwo w zawodach 

 Mistrzostwa odbędą się osobno dla klas pierwszych (rocznik 2012 i młodsi), drugich 

(rocznik 2011 i młodsi) i trzecich (rocznik 2010 i młodsi). Każda szkoła ma prawo wystawić po 

jednej drużynie z każdego rocznika (zawody odbędą się na trzech boiskach- na każdym 

rywalizować będą osobne kategorie). 

 Prawo startu w zawodach posiadają uczniowie urodzeni w odpowiednich dla klas 

rocznikach- w zespole nie mogą występować uczniowie rocznikowo starsi (np. powtarzający 

klasę).   

6. Przepisy 

a) Drużyna (klasa) liczy 8 zawodników (4 dziewczynki +4 chłopców). Każda drużyna może 

posiadać dwóch rezerwowych (1 dziewczynka +1 chłopiec). Zmiana zawodników musi zostać 

zgłoszona sędziemu- w trakcie gry można dokonać dwóch zmian, chłopiec za chłopca, 

dziewczynka za dziewczynkę (zawodnik, który opuścił boisko nie może się na nim pojawić              

w trakcie tego samego meczu- bez zmian powrotnych). 

b) Wielkość boiska dla klas pierwszych  13 m x 9 m, dla klas drugich i trzecich 18 m x 9 m. 
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c) Wszystkie klasy rozgrywają mecze piłką do minisiatkówki. 

d)Ustawienie drużyny we wszystkich klasach: dziewczynka + chłopiec na tzw. „matce” , na boisku 

3 dziewczynki i 3 chłopców. 

e) Mecz wygrywa drużyna (klasa), która w ciągu 7 minut gry dokona więcej „zbić” (w zależności 

od liczby zespołów biorących udział w zawodach czas gry może ulec zmianie). 

f) grę rozpoczyna drużyna która wygrała losowanie, przegrany zespół wybiera pole gry. 

g) grę rozpoczyna podanie „matki” do własnego zespołu (pierwsze podanie nie może być zbiciem) 

h) Niedozwolone jest wykonywanie podań między zawodnikami jednego zespołu znajdującymi 

się na boisku. Zawodnik, który chwycił piłkę musi wykonać rzut. 

i)zawodnik może wykonać z piłką dowolną liczbę kroków jednak nie może jej przetrzymywać        

w rękach dłużej niż 5 sekund 

j)jeżeli zawodnik rzucający przekroczy linię boiska (naruszy pole przeciwnika) wówczas piłka 

przechodzi na rzecz przeciwnika- grę wznawia „matka” (sytuacja ta dotyczy także przejścia 

zawodnika przez linie po wykonaniu rzutu) 

k) jeżeli w trakcie wykonywania podań w zespole piłka lub zawodnik z piłką opuści własne pole 

gry wówczas grę rozpoczyna „matka” zespołu przeciwnego 

l) jeśli rzucona piłka przekroczy linię boczną wówczas grę (z miejsca w którym piłka przeszła przez 

linię) wznawia drużyna przeciwna 

m) niedozwolona jest gra na czas (przerzuty piłki między „matką” a zawodnikami z pola)                

w zaistniałej sytuacji sędzia napomina zespół a następnie odgwizduje stratę piłki 

n) „Zbicie” 

- ważne jest wtedy gdy piłka bezpośrednio uderzy w zawodnika lub zawodników z pola drużyny 

przeciwnej (bez uprzedniego odbicia się od podłogi) a następnie spadnie na podłogę                        

( w przypadku gdy piłka uderzy w zawodnika a następnie przed upadkiem zostanie złapana przez 

zawodnika tej samej drużyny punktu nie przyznaje się) 

-jeżeli rzucona piłka trafi w kilku zawodników a następnie upadnie na podłoże wówczas przyznaje 

się punkty za każdego trafionego zawodnika 

- „zbicie” zaliczane jest także gdy zawodnik chwytając piłkę rzuconą przez przeciwnika opuszcza 

pole gry 
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7. Punktacja i klasyfikacja końcowa 

-Za zwycięstwo drużyna (klasa) otrzymuje 3 pkt, za remis  2 pkt a za porażkę 1 pkt. 

-O kolejności końcowej decyduje: 

1.większa liczba zdobytych punktów 

   -w przypadku gdy dwie  drużyny zdobędą tą samą ilość punktów, wynik 

bezpośredniego meczu, jeżeli był remisowy, to większa liczba zwycięstw, w przypadku takiej 

samej ilości zwycięstw, tzw. stosunek zbić zdobytych do straconych z całego turnieju, większa 

liczba zbić zdobytych 

-w przypadku 3 lub więcej drużyn z ta samą liczbą punktów o kolejności decyduje tzw. 

mała tabela, między zainteresowanymi zespołami, według powyższej kolejności 

1 -większa liczba zwycięstw w całym turnieju 

2- stosunek zbić zdobytych do straconych z całego turnieju 

3- większa liczba zbić zdobytych w całym turnieju 

8. System rozgrywek 

System rozgrywek uzależniony od liczby startujących szkół. 

9. Nagrody i wyróżnienia 

Najlepsze zespoły (klasy)  wyróżnione zostaną pucharami a wszystkie drużyny dyplomami. 

10. Zgłoszenia 

Szkoła zgłasza udział do Mistrzostw Powiatu Słupeckiego Szkół Podstawowych Klas 

Pierwszych Drugich i Trzecich  w Grze „Dwa Ognie” do dnia 03 stycznia 2020 r. (piątek), w formie 

pisemnej na adres Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy, 62-400 Słupca,                       

ul. Powstańców Wlkp. 22 b  lub mailowej na adres  slupcamos@wp.pl  

Imienną listę startujących zawodniczek i zawodników opiekunowie drużyn zobowiązani są 

dostarczyć organizatorowi przed zawodami (druk dostępny na stronie www.moslupca.pl) 

Wszystkich uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe, a opiekunów  

prosimy o posiadanie obuwia sportowego. 
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