
Regulamin Turnieju „dwójek” dla dziewcząt szkół podstawowych.
„BIAŁA LIGA”:

1. Rozgrywki są przeznaczone dla uczennic klas 4,5 i 6 Szkoły Podstawowej. 

2. Gramy na boiskach o wymiarach 4,5m x 6m, na siatce o wysokości 2,15m. Zagrywka 
dowolnym sposobem (dla tych którzy mają problem z wykonaniem zagrywki dopuszcza się 
wrzucenie piłki oburącz dołem).

3. Mają to być rozgrywki całkowicie amatorskie, w których grać będą dziewczynki w zespołach 
dwuosobowych bez rezerwowej. (kontuzja jednej zawodniczki powoduje dyskwalifikację 
dwójki).

4. Opiekunami i trenerami zespołów mogą być rodzice, starsze rodzeństwo lub  nauczyciele. 

5. Dzieci uczestniczące w turnieju mogą być z dowolnej miejscowości w Województwie 
Zachodniopomorskim. 

6. Mecze rozgrywane będą systemem turniejowym grane w co trzecią niedzielę każdego 
miesiąca o godzinie 12.00 w hali sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w 
Policach. 

7. Od strony organizacyjnej turnieje prowadzić będą trenerzy SMS, a sędziować będą uczennice 
SMS. 

8. Turniej rozgrywany będzie na 5 siatkach jednocześnie na czas, systemem każdy z każdym w 
ligach 8 zespołowych. 

9. Zbudujemy tyle poziomów rozgrywek – lig ile będzie chętnych zespołów. 

10. Po każdym turnieju 2 najlepsze zespoły awansują o ligę wyżej, dwa ostatnie spadają o ligę 
niżej. 

11. Jeśli któryś z zespołów nie zagra w turnieju spada na ostatnie miejsce w najniższej lidze i w 
następnym turnieju rozpoczyna awans od początku. 

12. Do rozgrywek również można przystąpić w dowolnym momencie startując od najniższej ligi. 

13. Aktualna tabela rozgrywek prezentowana będzie na stronie internetowej. Strona ta umożliwi 
też dzieciom dyskusję na temat rozgrywek i da możliwość dobierania sobie tą drogą partnerek 
do gry. Będzie możliwe także komunikowania się uczestników rozgrywek na Facebooku. 

14. W roku szkolnym 2015/2016 rozegranych zostanie 5 turniejów w każdą 3 niedzielę miesiąca. 
W następnym roku szkolnym „Liga Biała” wystartuje od września i rozegra minimum 9 
turniejów. Chcemy doprowadzić do tego, aby Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej 
umieścił „Ligę Białą” w harmonogramie swoich rozgrywek, by nie kolidowała z rozgrywkami
związkowymi dla tej kategorii wiekowej.

15. Na zakończenie rozgrywek dla wszystkich zawodniczek, które uplasują się na miejscach 1 do 
8 w pierwszej lidze i na miejscu 1 i 2 w drugiej lidze SMS Police zorganizuje bezpłatny obóz 
sportowy na początku wakacji na obiektach Zespołu Szkół w Policach (hala sportowa, basen 
internat, stołówka szkolna). Obóz ten poprowadzą trenerzy SMS. Gośćmi zaproszonymi do 
udziału w zajęciach z dziećmi będą niektóre zawodniczki „Chemika Police” i zawodnicy 
„Espadonu Szczecin”


