
Zasady rozgrywki: 

1. pierwszą piłkę rozgrywają drużyny : pierwsza z drugą (trzecia, oczekująca), proponuję 
kolejność ustawienia jak w zgłoszeniu, kapitan pod siatką, 

2. drużyna pierwsza odbiera zagrywkę, drużyna druga – wykonuje serwis, 
3. drużyna przegrywająca punkt schodzi z boiska, (zapamiętać kto był „pod siatką”), 

wchodzi drużyna oczekująca – w kolejnym ustawieniu względem ostatniego, 
zawodnik z pozycji „pod siatką” staje na pozycji „prawy przyjmujący”. 

4. drużyna wygrywająca punkt zmienia ustawienie i w następnej rozgrywce serwuje  
( przy kolejnym serwisie również drużyna zmienia ustawienie ), 

5. podczas akcji obronnej gdy rozgrywający zmieni pozycję, pod siatką może go zastąpić 
jeden z zawodników „z pola”, 

6. rozgrywka do osiągnięcia 11 pkt., przy 2 pkt. przewagi nad pozostałymi drużynami, 
7. przy stanie 10:10:x i każdym wyższym remisie rozgrywka automatycznie przedłużana 

jest do osiągnięcia 2 pkt. przewagi nad następną drużyną,  
przy stanie 11:x:x zwycięska drużyna kończy rozgrywkę na 1 miejscu, schodzi 
z boiska, wchodzi za nią trzeci zespół (zagrywkę przyjmuje zespół mający mniej 
punktów, przy równej ilości wchodzący) i następuje dogrywka o miejsce drugie 
pomiędzy pozostałymi w rozgrywce drużynami do tylu punktów z jaką zakończył 
rozgrywkę zwycięski zespół (podstawowo - 11 pkt.) z zachowaniem 2 pkt. przewagi, 

 
 
Zasady rozgrywania Turnieju z eliminacją w systemie MultiSiatkówki 

1. Wszystkie zgłoszone drużyny podzielone zostają na dwie lub trzy grupy, dokonamy 
wstępnego podziału na koszyki 6(9)-drużynowe a następnie losowy przydział do 
grupy ( z uwzględnieniem rozdziału „zaprzyjaźnionych” ) i nadanie numeru ( dla 
systemu gier ). 
W cyklu rozgrywek możliwe rozstawienie wg rankingu (max ¼ drużyn). 

2. System rozegrania turnieju przewiduje eliminacje w systemie 2z3 grają 3 drużyny 
awansują 2 [ 27(9x3)->18(6x3)->12(4x3+1z3)->9(3x3)->6( 2x3)->4 ], półfinał na 
krzyż i mecze : finałowy i o 3 miejsce.  
Drużyny z trzecich miejsc będą miały możliwość rozegrania jeszcze jednego meczu 
pomiędzy drużynami wyeliminowanymi na tym samym poziomie turnieju. 
Gramy : eliminacje - 1 set do 11 pkt.,  półfinał - 2 sety do 11 pkt. mł. / 15 pkt. OPEN, 
finał - 2 sety do 15 pkt. mł. /21 pkt. OPEN, zawsze z zasadą 2 pkt. przewagi. 

3. Przy zgłoszeniu 5 drużyn eliminacje w dwu meczach jednosetowych dwie drużyny 
grają o kolejność w półfinale a trzy rozgrywkę MultiSiatkówki gdzie dwie wejdą do 
półfinału a drużyna z 3-go miejsca zagra jeszcze raz rozgrywkę MS-  z przegranymi 
z półfinału, o miejsca 3, 4 i 5. 

4. Przy rozgrywce dwu zespołów zdobywający punkt dokonuje zmiany serwującego – 
nikt nie serwuje dwa razy pod rząd ( by nie było serii asów jednego zawodnika), 
a zespół który ma przyjmować zagrywkę może zmienić ustawienie o jedną pozycję 
(„chowając” słabiej przyjmującego). 

5. Przydział boisk, zestawienie zespołów do rozgrywki, wyznaczenie kolejności drużyn 
w rozgrywce dokonuje ORGANIZATOR. 

 


