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SIATKÓWKA PLAŻOWA – Regulamin techniczny 

 
I.  PROGRAM ZAWODÓW 

1. Mistrzostwa przeprowadzane są oddzielnie dla kobiet i mężczyzn systemem eliminacyjnym opartym na trzech etapach: 
1.1 I etap - eliminacje regionalne (środowiskowe) 

a. eliminacje regionalne (środowiskowe) są rozgrywane na zasadach określonych przez daną Organizację Środowiskową  
(z zastrzeżeniem pkt. II.2); zasady te muszą pozwalać na sklasyfikowanie zespołów przynajmniej w przedziale miejsc 1-16. 

b. eliminacje regionalne (środowiskowe) pozwalają wyłonić zespoły awansujące do kolejnego etapu Mistrzostw. 
c. liczbę zespołów awansujących do kolejnych etapów rozgrywek ustala Zarząd Główny AZS na podstawie liczby uczelni startujących 

w rozgrywkach środowiskowych, z uwzględnieniem poniższego punktu. 
d. do kolejnego etapu Mistrzostw mogą awansować maksymalnie trzy męskie i trzy żeńskie pary danej uczelni. 
e. W przypadku gdy zespół, który awansował do półfinałów rezygnuje ze startu w nich, jego miejsce pozostaje nieobsadzone 

1.2 II etap – półfinały rozgrywane w strefach 
a. wprowadza się podział Polski na 4 strefy: 

 Strefa A (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko - pomorskie i wielkopolskie) 
 Strefa B (województwa: warmińsko - mazurskie, podlaskie, mazowieckie i łódzkie) 
 Strefa C (województwa świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, lubelskie) 
 Strefa D (województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie i lubuskie) 

b. w każdej strefie - rywalizują 24 zespoły wyłonione na podstawie siły i wyników rozgrywek regionalnych (lig środowiskowych),  
wg wzoru: 

  
gdzie:  
A  - liczba par awansujących z danego regionu do rozgrywek strefowych  
WA  - liczba uczelni startujących w rozgrywkach regionalnych w danym środowisku (N) 
N  - suma uczelni startujących we wszystkich rozgrywkach regionalnych z danej strefy: (WA1 + WA2 + WA3 + WA4) przy założeniu:  

A ≥ 0,5 (zaokrąglamy w górę), A < 0,50 (zaokrąglamy w dół) 
 c. jeżeli w dwóch lub więcej środowiskach wystartuje taka sama liczba uczelni, co w wyniku zaokrągleń doprowadzi do określenia liczby 

zespołów startujących w rozgrywkach strefowych na 23 lub 25, o zyskaniu lub utracie jednego miejsca decydują wyniki w roku 
poprzedzającym bieżącą edycję AMP - lepsze miejsce uczelni danego środowiska w klasyfikacji generalnej (ew. w turnieju finałowym). 

 d. rozgrywki strefowe prowadzone są zgodnie z systemem brazylijskim na 24 pary przy uwzględnieniu rozstawienia dwóch pierwszych 
zespołów z każdego środowiska: pierwszych na pozycje w drabince nr 1, 2, 3, 4, drugich na pozycje w drabince nr 5, 6, 7, 8; zespoły  
z pozostałych miejsc są losowane bez dodatkowych rozstawień. 

 f.  mecze w turniejach półfinałowych są rozgrywane w są w formie:  
- włącznie do II rundy zwycięzców i przegranych w formie do dwóch wygranych skróconych setów (do 15 pkt.). 
- od III rundy zwycięzców i przegranych do dwóch wygranych setów (zgodnie z przepisami PZPS). 

  - o 5. i 7. miejsce w formie jednego seta do 21 
 g.  do ogólnopolskiego finału awansuje osiem najlepszych zespołów z każdego półfinału. 

1.3 III etap - finał ogólnopolski 
a.  W finale ogólnopolskim - rozgrywanym oddzielnie dla kobiet i mężczyzn - startują po 32 zespoły wyłonione z wcześniejszych eliminacji. 
b. Zawody finałowe trwają 4 dni (łącznie z weryfikacją). 
c. Rozgrywki finałowe prowadzone są zgodnie z systemem brazylijskim na 32 pary przy uwzględnieniu losowego rozstawienia zespołów 

z każdego półfinału: pierwszych na pozycje w drabince nr 1, 2, 3, 4; drugich na pozycje w drabince nr 5, 6, 7, 8; trzecich na pozycje  
w drabince nr 9, 10, 11, 12;  czwartych na pozycje w drabince nr 13, 14, 15, 16. 

d. Mecze rozgrywane są w formie: 
- do dwóch wygranych setów (zgodnie z przepisami PZPS), 
- spotkania o 5. i o 7. miejsce w formie jednego seta do 21. 

II. UCZESTNICTWO 
1. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do I etapu Mistrzostw liczbę zespołów (par) określoną w regulaminie rozgrywek danej Organizacji 

Środowiskowej AZS. 
2. Podczas I etapu Mistrzostw (eliminacji regionalnych),  jeden zespół składa się z dwóch zawodników/zawodniczek. Nie ma rezerwowych. 
3. Do Mistrzostw od II etapu (rozgrywki strefowe) można zgłosić zespół składający się maksymalnie z 3 zawodników/zawodniczek. Do pary, 

która uzyskała awans istnieje możliwość dokooptowania zawodnika/zawodniczki z zespołu tej samej uczelni, który nie uzyskał awansu  
z I etapu, lub każdej innej osoby z tej samej uczelni spełniającej wymogi regulaminowe. 

4. Skład zespołu zgłoszony do rozgrywek strefowych obowiązuje do końca Mistrzostw i nie może być zmieniany ani uzupełniany. 
5. W II i III etapie rozgrywek uczestniczą 2 spośród 3 zgłoszonych zawodników/zawodniczek. 
6. Zabroniona jest wymiana zawodników/czek między poszczególnymi zespołami danej uczelni pod rygorem jej dyskwalifikacji (za wyjątkiem 

sytuacji opisanej w pkt. II.3). 
III. PUNKTACJA 

1. Klasyfikacja i punktacja drużynowa prowadzona jest oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 
2. Na punktację drużynową uczelni składa się suma punktów zdobytych przez  zespoły (pary) danej uczelni w II i III etapie rozgrywek. 
3. Uczelnie, które nie awansowały do II etapu, otrzymują po 5 pkt. zgodnie z pkt. V.5.4 Regulaminu Ogólnego AMP. 

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


