
REGULAMIN ROZGRYWEK  
XVI  EDYCJI WŁOSZCZOWSKIEJ  

LIGI SIATKÓWKI M ĘŻCZYZN 
 
1. Cel rozgrywek:  
 

− wyłonienie mistrza ligi 
− popularyzacja piłki siatkowej w środowisku 
− zagospodarowanie czasu wolnego społeczeństwa 

 
2. Uczestnictwo : 
 

− zawodnicy amatorzy nie zgłoszeni do rozgrywek PZPS 
− każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie 

 
3. Organizatorzy:  
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie 
 
4. System rozgrywek:  
 

− „ Każdy z ka żdym”  – jednorundowo 
 
5. Weryfikacja spotka ń: 
 
Weryfikacje prowadzi OSiR we Włoszczowie. Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych 
setów. W przypadku remisu trzecia partia rozgrywana jest do 15-tu punktów. 
 
Obowiązuje następująca punktacja: 
 

− wygrane spotkanie – 2 pkt 
− przegrane spotkanie – 1 pkt 
− walkower – 0 pkt 

 
O kolejności miejsc w tabeli decyduje: 
 

a. ilość zdobytych punktów 
b. stosunek setów 
c. stosunek małych punktów 
d. wynik bezpośredniego spotkania 

 
W przypadku wycofania zespołu z rozgrywek wyniki tego zespołu zostaną zachowane, a 
mecze drużyny pozostałe do rozgrywania traktowane będą jako walkowery. W przypadku gdy 
zespół wycofa się przed rozegraniem połowy spotkań wyniki spotkań zostaną anulowane. 
 
6. Ubezpieczenie zawodników.  
 
Drużyny biorące udział w turnieju są ubezpieczone przez organizatora od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 
 
7. Termin i miejsce:  
 

− zawody rozgrywane będą w Hali OSiR we Włoszczowie ul. Wiśniowa 2 w  
niedzielę w godz. od 16.00 – 20.00 wg odrębnego harmonogramu. 

 
Godziny podane w terminarzu oznaczają termin spotkań. O wyznaczonej godzinie drużyny 
mają być gotowe do gry. Z uwagi na napięty harmonogram rozgrywek nie ma możliwości 



przekładania meczów. Drużyny, które nie stawią się o wyznaczonej godzinie gotowe do gry 
karane będą walkowerami. 
 
Początek rozgrywek 25.11.2012r. Termin zgłosze ń do dnia 10.11.2012r. 
 
Kartę zgłoszeń do turnieju wraz z wpisowym należy dostarczyć do dnia 10.11.2012r (sobota). 
Drużyny, które nie wpłacą wpisowego bądź nie dostarczą karty zgłoszeń nie będą 
dopuszczone do zawodów i ukarane walkowerami. 
 
8. Sędziowie:  
 

− spotkania prowadzą sędziowie wyznaczeni przez organizatorów. 
 
9. Sprawy dyscyplinarne:  
 

− za nie sportowe zachowanie zawodników grozi kara dyskwalifikacji, a drużynie 
przegranie spotkania walkowerem. 

 
10. Nagrody:  
 
Turniej sponsorują: 
 

− Urząd Gminy Włoszczowa 
− Starostwo Powiatowe Włoszczowa 
− Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie 

 
11. Sprawy finansowe:  
 

− drużyny uczestniczą w rozgrywkach na koszt własny 
− wpisowe wynosi 40zł (czterdzieści złotych) od osoby. 
− Szkoły Ponadgimnazjalne oraz szkolne drużyny młodzieżowe 50% zniżki (20,00 

zł od osoby) 
 
12. Postanowienie ko ńcowe:  
 

− zobowiązuje się kapitanów drużyn do zapoznania z niniejszym regulaminem. 
 
 
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu. Obsługę administracyjną 
rozgrywek prowadzi OSiR Włoszczowa. Szkoły Ponadgimnazjalne uczestniczą w rozgrywkach 
pod opieką nauczycieli. 
 
 


