
AKADEMICKI TURNIEJ SPORTOWY 
 

Regulamin rozgrywek w siatkówce  
 

1. Mecz jest rozgrywany przez dwie drużyny złożone z sześciu zawodników. 

2. W każdej drużynie na placu gry mile widziane kobiety. 

3. Piłka odbijana jest rękami, dłońmi lub całym ciałem. 

4. Celem gry jest przebicie piłki nad siatką na stronę przeciwną. 

5. Piłka jest wprowadzana do gry przez zawodnika zagrywającego, który zagrywa piłkę 

dłonią posyłając ja na stronę przeciwną. 

6. Zespół ma prawo do trzech odbić aby przebić piłkę na stronę przeciwną. 

7. Blok nie jest liczony jako pierwsze odbicie. 

8. Zawodnik nie ma prawa do dwóch odbić następujących po sobie (z wyjątkiem bloku). 

9. Wymiana toczy się do momentu upadku piłki na boisko, poza boiskiem lub gdy zespół 

nie przebije piłki na stronę przeciwną. 

10. W fazie grupowej mecz jest rozgrywany do 1 set do 25 punktów. W przypadku remisu 

25:25 gra jest kontynuowana do momentu, w którym jeden z zespołów uzyska dwa 

punkty przewagi. Po uzyskaniu przez jedną z drużyn 13 punktów, następuje zmiana 

stron boiska.  

11. W półfinałach i finałach mecz jest rozgrywany do dwóch wygranych setów. Sety są 

rozgrywane do 15 punktów, w przypadku remisu 15:15 gra jest kontynuowana do 

momentu, w którym jeden z zespołów uzyska dwa punkty przewagi. 

12. Nie ma punktu granicznego. 

13. Zwycięzcą zostaje zespół, który jako pierwszy wygra dwa sety. 

14. Decydujący trzeci set jest rozgrywany do 15 punktów. 

15. W przypadku remisu 1:1 aby wygrać trzeciego decydującego seta, zespół musi 

zdobyć 15 punktów; uzyskując przynajmniej dwa punkty przewagi. 

16. W przypadku remisu 14:14, gra jest kontynuowana do momentu, kiedy jeden z 

zespołów zdobędzie dwa punkty przewagi. 

17. Zespół zdobywa punkt po każdej wygranej akcji. 

18. Każdemu z zespołów przysługuje w secie jedna przerwa. 

19. Czas trwania przerwy miedzy setami wynosi – 1 min. 

20. Obowiązuje technika odbić zgodna z przepisami PZPS. 

21. W kwestiach nie ujętych w regulaminie, zastosowanie mają przepisy PZPS. 

 


