
 

 

 
MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH 

W PIŁCE SIATKOWEJ KOBIET  
DO LAT 23 

2019 
 

 

 

REGULAMIN  TECHNICZNY 
I.  ZGŁOSZENIE: 

 
Lp. Klub Uwagi 

1 ŁKSG Łódź  

2 MAZOWSZE Warszawa  

3 SPARTAN Lublin  

4 ŚWIT Wrocław Obrońca tytułu i gospodarz 

 
 
II. SYSTEM ROZGRYWEK 

I. PROGRAM ZAWODÓW 
1. Mistrzostwa Polski Niesłyszących (Ogólnopolski) w Piłce Siatkowej Kobiet do lat 23 zostaną  
    przeprowadzone jest finał, 
2. W rozgrywkach uczestniczy 4 zespoły, 
3. Zawody finałowe rozgrywane są wg. schematu odpowiadającego liczbie zespołów uczestniczących zgodnie  
    z załącznikiem do Regulaminu Ogólnego MPN (Ogólnopolski), 
4. Zespoły rozegrają mecze system każdy z każdym, 
5. Mistrzostwa (Ogólnopolski) są przeprowadzane w ciągu 2 dni. 
 
2.Losowanie 
- losowanie przeprowadza Polski Związek Sportu Niesłyszących – termin – dn. 05.04.2019r. (piątek)  
  w lokalu ? 
 

III. KOMITETY 

1. Komitet techniczny 
   Organizacja techniczna PZSN odpowiada za techniczną organizację zawodów w połączeniu z WKSN „Świt”  
   Wrocław, 
2.Komitet techniczny składać się będzie z PZSN i inni członkowie powołani przez organizację komitet  
   i zatwierdzony przez PZSN: 
1.Tomasz WŁODARCZYK  – przedstawiciel PZSN 
2.Maciej JACYNA   - główny organizator 
3.    ?     - sędzia główny 
4.Karol MAKSYMIUK  - trener główny (kadra) 
5.    ?    - inny przedstawiciel (klub) 
 
2. Komitet protestowy 
W skład Komitetu Protestów mistrzowskich wchodzą: 
1.Tomasz WŁODARCZYK  – przedstawiciel PZSN 
2.    ?     - sędzia główny 
3.    ?    - inny przedstawiciel (klub) 
 

IV. UCZESTNICTWO 

1.Klub ma prawo zgłosić 1 zespół. 
2.W rozgrywkach MPN (Ogólnopolski) do lat 23 uczestniczy max. 12 spośród 25 zgłoszonych zawodników  
   oraz dwie osoby towarzyszące (kierownik i trener) 
3.Skład zespołu zgłoszony obowiązuje do końca Mistrzostw i nie może być zmieniany ani uzupełniany. 
4.Zawodniczki muszą być zrzeszeni w PZSN, 
5.Licencja PZSN, 
6.Stroje i obuwie sportowe, 
7.Ważne badanie lekarskie zawodników, 
8.Zakaz gry w aparatach słuchowych, 
9.Uregulowana składka członkowska PZSN na 2019 rok. 



V. ZGŁOSZENIA 

1.Ostateczne imienne do dnia 29.03.2019r.do godz.23:59, 
2.Po tym terminie zgłoszenia nieważne. 
3.Potwierdzenie udziału w imprezie prosimy przesyłać e-mailem: siatkowka@pzsn.pl 
 

VI. PUNKTACJA 

1.Mecze fazowe i finałowe rozgrywane są do trzech wygranych setów (piąty set rozgrywany  
   tie breakiem do 15 pkt.) 
2.W fazie grupowej zespoły punktują zgodnie z zasadą:  
    za zwycięstwo   - 3 pkt. (3:0, 3:1),  
    za zwycięstwo - 2 pkt. (3:2) 
    za przegraną  - 1 pkt. (2:3),  
    za przegraną - 0 pkt. (0:3, 1:3) 
   Zgodnie z przepisami z regulaminem PZPS. 
3.Obowiązuje punktacja zgodnie z przepisami i regulaminem PZPS. 
 

VII. PRZEPISY GRY 

1. Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej z uwzględnieniem  
    zapisów niniejszego regulaminu technicznego. 
 

VIII. REGUŁY GRY 

 
Boisko i umiejscowienie stolika sędziowskiego 
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Boisko Siatka 

  
Tablica wyników Typowa piłka do siatkówki 

a) kobiet – Mikasa lub Molten 
b) mężczyzn – Mikasa lub Molten 

 

 

 
 

Stolik sędziowski i zmian zawodników 
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STOLIK SĘDZIOWSKI I ZMIAN ZAWODNIKÓW 

 

 
1-sekretarz 
2-kierownik sekcji siatkówki PZSN (jeśli jest obecny) 
3-lekarz 
R-ławki zmiany zawodników 
UWAGA! 
Sędziowie stolikowi muszą dokładnie widzieć boisko. 
 

Stolik sędziowski Sędzia główny 

 
 

 
 



Stolik sędziowski z oznaczonymi najważniejszymi 
przedmiotami w różnych: 
- urządzenie do obsługi tablicy 
- protokół meczu 
- licznik 
- protokół 
- piłki 

 

Sędzia drugi Sędzia liniowy 

 
 

 

Tablica wyników Zmiany zawodników 

 
 

 

Protokół meczowy Formularz protestowy 

 
  

VII. UWAGI KOŃCOWE  

1. Zawodniczka po otrzymaniu dwóch przewinień technicznych lub jednego dyskwalifikacyjnego zostaje  
    automatycznie odsunięty od jednego najbliższego meczu turnieju.  
2. Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Siatkówki z uwzględnieniem  
    zapisów niniejszego regulaminu technicznego. 
 
 

Polski Związek Sportowy Niesłyszących 
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