
 
 
 
 

 
REGULAMIN 

PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ 

 

 
1. Rodzaj zawodów – turniej plażowej piłki siatkowej 

2. Organizator – Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. 

3. Miejsce i termin zawodów – boisko piaskowe na terenach zielonych RCS, 

04.08.2016 r. godz. 10.00 

4. Boisko  

o wymiary boiska to 16 x 8 m, czyli dwie połowy po 8 x 8 m. 

o nie ma linii środkowej. 

5. Drużyna:  

o składa się z dwóch zawodników. 

o nie ma trenera. 

6. Zasady gry  

o gra się: do dwóch wygranych setów do 15 pkt., wygrana drużyna musi 

posiadać dwa punkty przewagi. Nie ma punktu końcowego. W razie stanu po 1 

w setach, rozgrywana jest trzecia partia, którą toczy się na takich samych 

zasadach, tyle że do 11 pkt. 

o piłka może być odbita każdą częścią ciała. 

o celem gry jest przebicie piłki nad siatką na stronę przeciwną i zapobieżenie, 

aby nie upadła we własnym polu gry 

o piłka jest wprowadzana do gry przez zawodnika zagrywającego, który zagrywa 

piłkę dłonią lub ręką posyłając ją na stronę przeciwną 

o zawodnicy mają 5 sek. na wykonanie zagrywki. 

o zespół ma prawo do trzech odbić, aby przebić piłkę na stronę przeciwną 

o zawodnik nie ma prawa do dwóch odbić następujących bezpośrednio po sobie         

(z wyjątkiem bloku) 

o wymiana toczy się do momentu upadku piłki na boisko, poza boiskiem lub gdy 

zespół nie przebije piłki na stronę przeciwną 

o dotknięcie piłki w bloku liczone jest jako pierwsze odbicie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BCyna_sportowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Blok_(sport)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Blok_(sport)


o zawodnicy nie mogą kiwać piłki palcami. 

o w przypadku przetrzymania piłki nad siatką przez dwóch zawodników 

przeciwnych drużyn - nie jest to błędem. 

o dotknięcie siatki nie jest błędem, z wyjątkiem dotknięcia górnej taśmy (przepis 

obowiązuje od roku 2013) 

o nie ma błędu ustawienia zawodników i błędu rotacji. Obaj zawodnicy mogą 

zajmować dowolne miejsce na boisku. 

7. Technika odbić 

a. nie wolno atakować (przebijać piłki na stronę przeciwnika) w formie kiwnięcia - 

odbicia piłki "palcami" jednej ręki. W przypadku ataku "palcami" oburącz jest to 

dozwolone jedynie, kiedy kierunek odbicia piłki jest prostopadły do linii ramion 

(zarówno odbicie do przodu jak i do tyłu). 

b. odbicie atakujące może być wykonane otwartą dłonią, grzbietem dłoni, pięścią oraz 

każdą inną częścią ciała. 

c. każde odbicie oburącz palcami musi być nienaganne („czyste"). Wyjątkiem jest 

obrona silnego ataku, gdzie piłka może być lekko przytrzymana. Przy zachowaniu 

warunku czystego odbicia, można piłkę zagrać również do tyłu. 

d. obrona poprzez odbicie otwartą dłonią (dłońmi) od dołu jest błędem. 

8. Nagrody – dla najlepszych drużyn w każdej kategorii wiekowej nagrody rzeczowe. 

9. Inne – zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność, wyrażają 

zgodę na wykonywanie zdjęć podczas zawodów i publikowanie ich w serwisach 

internetowych oraz innych mediach 

 

 


