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65 40 29 

DWÓJKI CH TRÓJKI CH CZWÓRKI CH 

45 15 15 











• Finały wojewódzkie wyłonią Mistrza i Wicemistrza Województwa. Z 

wyłączeniem kategorii „Singli”, które pilotażowo kończą w roku 2023 na 

etapie wojewódzkim, reprezentują oni dane województwo w finale 

Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce o Puchar Kinder joy of 

moving.  

 

•Składy zespołów nie mogą ulec zmianie aż do finału ogólnopolskiego.  

 

•Na finał ogólnopolski zespół/ły można uzupełnić zawodnikami z tego 

samego klubu (którzy odpadli w eliminacjach), występującymi podczas 

rozgrywek wojewódzkich w tej samej kategorii wiekowej.  

a. dopuszczalne jest budowanie zespołów z zawodników różnych 

klubów/akademii lub łączenie klubów/akademii/, jeżeli do połączenia 

doszło przed rozpoczęciem etapu eliminacji, (pod rygorem dyskwalifikacji 

zespołu),  

b. zawodnik/zawodniczka może grać tylko w jednym klubie/akademii i w 

jednej kategorii wiekowej  
 
 

 
 



1. W rozgrywkach uczestniczą dziewczęta i chłopcy:  

a. „single” (U-10) – 1 zawodnik  

b. „dwójki”(U-11)–2 zawodników/-czki +max. 1 rezerwowy,(finał ogólnopolski 

max. 2 rezerwowych)  

c. „trójki” (U - 12) – 3 zawodników/-czek +max. 2 rezerwowych,  

d. „czwórki” (U – 13 ) – 4 zawodników/-czek + max. 2 rezerwowych.  

 

3. Wysokość siatki:  

a. W „singlach” :190 centymetrów,  

 

2. Rozmiary boisk:  

a. W „singlach” 8 metrów x 3 metry  



W „singlach”:  

a. Dopuszczona zagrywka sposobem oburącz górnym, (z odległości nie 

mniejszej niż 3 metry, z boiska)  

b. Maksymalnie dwa odbicia  

c. Nie przypisuje się błędu podwójnego odbicia.  

d. Piłka może zostać odgwizdana jako „rzucona”. Nieznaczne przytrzymanie 

piłki nie będzie stanowiło błędu.  



W „dwójkach”:  

e. Dopuszczona zagrywka sposobem oburącz górnym,  

f. obowiązuje kolejność rotacji,  

g. zawodnik zagrywający może blokować i atakować piłkę.  

W „trójkach”:  

a. zawodnik zagrywający może blokować i atakować piłkę.  

b. obowiązuje kolejność rotacji.  

W „czwórkach”:  

a. zawodnik zagrywający nie może blokować i atakować piłki (nie może 

atakować piłki, która w momencie uderzenia znajduje się całkowicie 

powyżej górnej taśmy siatki),  

b. obowiązuje kolejność rotacji i błąd ustawienia.  

c. zawodnik, który wykonał zagrywkę znajduje się na pozycji zagrywającego 

do czasu zmiany rotacji,  

d. zawodnik zagrywający w momencie przyjęcia zagrywki musi być 

ustawiony najbliżej linii końcowej boiska mając przed sobą pozostałych 

zawodników swojej drużyny,  

e. kolejność zagrywania jest określona przez ustawienie początkowe zespołu 

i kontrolowana przez sędziego.  



Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach powinien dysponować 

orzeczeniem lekarskim o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne 

uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, na zasadach określonych 

w przepisach powszechnie obowiązujących (w szczególności 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji 

lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o 

stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich 

niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń, Dz. U. z 2016 r., poz. 1172, z późn. 

zm.). Dysponowanie orzeczeniem (wraz z datą jego ważności) jest 

ujawniane w Systemie Ewidencji przez Klub po jego weryfikacji co do 

zgodności z treścią obowiązujących przepisów. Zawodnik może być 

dopuszczony do rozgrywek na podstawie orzeczenia w postaci osobnego 

dokumentu.  


