
 

 
 

 
 

Regulamin II Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych 
2022 

w przeciąganiu liny 
 

pod Patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Henryka Kowalczyka 
 

zgodnie z konkurencją halową (indoor) 
Polskiego Związku Przeciągania Liny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ETAPY MISTRZOSTW POLSKI 

 
Etapy 
MP odbywają się w 2 etapach: 
- eliminacje strefowe – wrzesień 2022  
- finały centralne – 8 października 2022 (Sobota), Sokołów Podlaski 
 
Po odbytych rozgrywkach strefowych, Organizator danej strefy zgłasza do ZSCKR  
w Sokołowie Podlaskim 2 najlepsze drużyny z każdej kategorii (M, K, Mix). W przypadku 
niemożności wzięcia udziału którejkolwiek z nich, prawo udziału w finałach przysługuje 
kolejnej drużynie. 
Szkoła, która deleguje drużynę na finały potwierdza ten fakt do Sokołowa. 
 
Termin rozgrywek strefowych – do 22.09.2022 
 
Termin zgłoszeń na finały – do 03.10.2022 
 

 

 

Podział na strefy eliminacyjne 

Podkreślone są miejscowości, które będą organizatorem eliminacji strefowej. 
 

Strefa I                                                                             
1. Rudka                                                                           
2. Janów 
3. Marianowo 
4. Karolewo 
5. Sokołów Podlaski 
6. Stare Lubiejewo 
7. Dobrocin 
8. Suwałki 
9. Sejny 
 

Strefa II 
1. Potoczek 
2. Jabłoń  
3. Korolówka Osada 
4. Okrzów 
5. Siennica Różana 
6. Różaniec 
7. Leśna Podlaska 
8. Sandomierz 
9. Radom 
 

Strefa III 
1. Nowosielce 
2. Rzemień 
3. Brzostek 
4. Hańczowa 
5. Bystra 
6. Nowy Targ 
7. Chroberz  
8. Sichów Duży 
9. Oleszyce 
10. Bielsko Biała  
 

Strefa IV 
1. Bogdańczowice 
2. Głubczyce 
3. Nakło Śląskie 
4. Bożków  
5. Mokrzeszów 
6. Henryków 
7. Rudna 
8. Dobryszyce 
9. Lututów  
10. Żarnowiec 
11. Sędziejowice 
 

Strefa V 
1. Kowal 
2. Widzew 
3. Marszew 
4. Zduńska Dąbrowa 
5. Powiercie 
6. Mieczysławów 
7. Bobowicko 
8. Kamień Mały 
9. Mieszkowice 
10. Bielice 
11. Szczecin 

Strefa VI 
1. Studzieniec 
2. Bydgoszcz 
3. Sypniewo 
4. Brzostowo 
5. Bonin 
6. Swarożyn 
7. Stary Brześć 
8. Golądkowo 
9. Gołotczyzna 
10. Nadróż 
11. Samostrzel 

 
 
 



 

 
KATEGORIE 

 
Kategorie wiekowe 
Open 
Dotyczy zakresu wiekowego uczniów wszystkich klas.  
Drużyny mogą być komponowane z uczniów różnych klas. 
 

 
 

DRUŻYNY 
Rodzaje drużyn 
Drużyna może być: 
- męska (M), 
- żeńska (K), 
- mieszana (MIX) .   
 
Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 drużyny (M, K i MIX), w tym tylko 2 z nich mogą 
być z tej samej kategorii, np. 2 drużyny M i 1 drużyna K; 2  drużyny K i 1 drużyna MIX; itp. 
 
Liczba zawodników w drużynie 
W trakcie rozpoczęcia zawodów drużyna powinna składać się z 5 zawodników. W drużynie 
mieszanej są 2 osoby jednej płci i 3 osoby drugiej płci. 
Rywalizacja może być rozpoczęta, gdy obie drużyny znajdują się w pozycji gotowej do 
przeciągania, co sprawdza sędzia. Drużyna może posiadać zawodnika rezerwowego, który 
musi być zgłoszony razem ze zgłoszeniem drużyny. Drużyna mieszana może posiadać 
jednego rezerwowego chłopca i jedną rezerwową dziewczynkę.  
 
 
Warunki użycia zawodnika rezerwowego 

Zmiana zawodnika jest dokonywana jednorazowo w czasie całych zawodów. Zmiana może 
być zastosowana z powodów taktycznych lub z powodu kontuzji. 
Zmiana może być dokonywana najwcześniej po pierwszym przeciągnięciu w pierwszym 
meczu. 
Zmieniony zawodnik nie może brać udziału w następnych meczach tej kategorii wagowej. 
Zastępca musi być zawodnikiem danej szkoły zgłoszonym na zawodach, jako rezerwowy. 
 
Minimalna liczba zawodników 

Druga zmiana nie jest dozwolona. W przypadku drugiej kontuzji, drużyna może kontynuować 
udział w rozgrywkach z 4 zawodnikami. Drużyna nie może kontynuować rozgrywek, kiedy 
ma mniej niż 4 zawodników. 
 
Strój zawodnika 
Zawodnicy muszą nosić odpowiedni strój, składający się z: spodenek (szortów), koszulki i 
podkolanówek lub skarpet. Stroje wszystkich zawodników drużyny muszą być takie same. 
 
Buty podczas rozgrywki 
Obuwie sportowe, halowe o płaskiej podeszwie i dobrej przyczepności do podłoża, niskie, 
nie zakrywające stawu skokowego. 
 
 
 
 
 



 

Trener 
Każda drużyna może mieć kapitana (trenera), który kieruje jej przeciąganiem. 
Każda drużyna może mieć tylko jednego trenera. W czasie przeciągania, trener musi zająć 
pozycję wskazaną przez sędziego. 
 
 
Polepszanie chwytu 
W rozgrywkach szkolnych nie stosuje się polepszania chwytu. Żywica oraz żadne środki 
polepszające chwyt liny nie są dozwolone. 
 
 
 

LINAI ŚCIEŻKA PRZECIĄGANIA 
 
Wymiary liny 
Lina nie może mieć w obwodzie mniej niż 10 cm i więcej niż 12,5 cm. Nie może mieć 
węzłów, bądź jakichkolwiek uchwytów dla rąk. Końce liny powinny być luźno postrzępione. 
Minimalna długość liny powinna wynosić 25 metrów. 
 
Oznaczenia liny w konkurencji halowej 
Na linie muszą się znajdować 3 następujące opaski / tasiemki (bądź inne oznaczenia): 
a)     opaska tasiemka (bądź oznaczenie) na środku liny, 
b)     2 opaski tasiemki (bądź oznaczenia) każda 2 metry od środkowego oznaczenia. 
Oznaczenia muszą być w dwóch różnych kolorach. 
 
  

 
 
 
 
Ścieżka przeciągania 

Ścieżka przeciągania powinna być powierzchnią płaską, wypoziomowaną i bez żadnych 
przeszkód.  
Zalecana długość ścieżki przeciągania to 36 metrów. Zalecana szerokość tego pola wynosi 
100-120cm. 
Na ścieżce przeciągania  muszą być wyznaczone poprzeczne linie: jedna środkowa i dwie 
boczne linie oddalone o 4 metry od linii środkowej. Dopuszcza się ustawienie kolorowych 
pachołków w miejsce linii na podłożu. 
 
 
 
 
 
 
 



 

MECZE I PUNKTACJA 
 
Rzut monetą 
Przed rozpoczęciem meczu o wyborze stron decyduje rzut monetą. Po pierwszym 
przeciągnięciu drużyny zmieniają strony. Jeśli trzecie przeciągnięcie jest konieczne,  
to o wyborze stron decyduje rzut monetą. 
 
Wygrana  
Przeciągnięcie jest uznane za wygrane, gdy centralna opaska liny zostanie dociągnięta do 
oznaczenia bocznego: jednego ze skrajnych pachołków lub linii zaznaczonej na podłożu.   
 
Sędzia główny zawodów podejmuje decyzję o systemie rozgrywek na podstawie ilości 
zgłoszonych drużyn. 
- do 4 drużyn w grupie – system każdy z każdym 
- powyżej 4 drużyn w grupie – system pucharowy 
 
SYSTEM KAŻDY Z KAŻDYM 
Mecze, przeciągania i przerwa (odpoczynek) 
Każda rozgrywka składa się z [n x (n-1)/2]meczy, w których n jest liczbą drużyn w rozgrywce. 
Każdy mecz eliminacyjny składa się z dwóch przeciągnięć. 
Między przeciągnięciami jest zapewniona odpowiednia przerwa (minimum 1 minuta). 
 
Punkty w rozgrywkach 
Drużyna wygrywająca mecz dwa przeciągnięcia do zera otrzymuje trzy punkty, drużyna 
przegrana nie otrzymuje żadnych punktów. Gdy drużyny wygrywają po jednym przeciąganiu, 
wówczas każda z nich otrzymuje jeden punkt. 
W przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzców na podstawie punktacji ze względu 
na remis w punktach, stosuje się dogrywkę pomiędzy remisowymi drużynami. Jeżeli ich 
mecz kończy się 1:1, to stosuje się trzecie przeciągnięcie, które rozstrzyga. 
 
SYSTEM PUCHAROWY (zalecany) 
Mecze w systemie pucharowym, faza półfinałowa i finałowa 
Mecz może zawierać dwa przeciągnięcia, gdy są wygrane do zera lub trzy przeciągnięcia,  
gdy pierwsze dwa zakończyły się wynikiem 1:1.  
System pucharowy może być rozgrywany z repasażami. Decyzję podejmuje Sędzia Główny 
danych zawodów przed ich rozpoczęciem i decyzję tę musi oznajmić wszystkim trenerom  
i kapitanom drużyn. 
 
Brak przeciągania 
Komenda sędziowska „brak przeciągania” zostanie ogłoszona w przypadku gdy: 
a)          Obydwie drużyny naruszyły przepisy; po otrzymaniu już dwóch ostrzeżeń. 
b)          Obydwie drużyny są bezczynne. 
c)          Obydwie drużyny puszczają linę przed zakończeniem przeciągania. 
d)          Przeciąganie zostanie przerwane, ale drużyny nie naruszyły żadnych przepisów. 
Gdy ogłaszany jest „brak przeciągania” w przypadku punktów a), b), i c), nie zostanie 
przyznana żadna przerwa, a przeciąganie będzie wznowione bezzwłocznie. Gdy „brak 
przeciągania” jest ogłaszany w przypadku d), przyznawana jest stosowna przerwa. 
 
 
 
 
 
 
 



 

SĘDZIOWIE 

Sędzia Główny 
Każde zawody posiadają jednego sędziego głównego. 
Sędzia główny decyduje o: 
- metodzie losowania drużyn, 
- kolejności rozgrywania poszczególnych kategorii, 
- składzie sędziów sędziujących mecze.  
Sędzia główny zatwierdza: 
- dopuszczenie drużyn do startu, 
- protokół końcowy zawodów z wynikami końcowymi, 
- protokół z podjęcia decyzji w sprawie zgłoszonego protestu. 
Decyzja Sędziego głównego w sprawie rozpatrzenia zgłoszonego protestu jest ostateczna. 
 
Sędzia Linowy Centralny 

Każdy mecz posiada jednego sędziego centralnego liny, którego wyznacza sędzia główny 
zawodów. 
Sędzia centralny: 
- dokonuje losowania monetą, 
- wyznacza miejsce pobytu trenera podczas przeciągania, 
- prowadzi rozgrywkę,  
- oznajmia wygraną,  
- oznajmia koniec przerwy, 
- udziela upomnień za wykroczenia i niewłaściwe zachowania zawodników lub trenerów, 
- nakazuje zmianę stron, 
- ogłasza werdykt. 
 
Sędzia Linowy Boczny 
Mecz może posiadać sędziów bocznych, jeśli tak zdecydował organizator zawodów. 
Sędziów bocznych wyznacza sędzia główny zawodów. Jeżeli zostaną wyznaczeni, to musi 
być dwóch, każdy po jednej stronie liny. 
Sędzia boczny ustawia się po drugiej strony liny w stosunku do sędziego centralnego liny, 
tak, by mógł się z nim komunikować gestami. 
Sędzia boczny: 
- dokonuje obserwacji jednej drużyny w czasie całego przeciągnięcia, 
- zwraca uwagę na bezpieczeństwo rozgrywki, fair play i poprawność postaw zawodników, 
- wszelki naruszenia komunikuje sędziemu centralnemu gestami. 

 

 Zarząd PZPL, Dyrekcja ZSCKR Sokołów Podlaski, Warszawa, 06.06.2022 


