
REGULAMIN 

„WŁOSZCZOWSKA LIGA SIATKÓWKI MĘŻCZYZN”  

 

1. Organizator: 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa,                                  

tel. 41 33 35 100, e-mail info@osir-wloszczowa.pl. 

2. Cel rozgrywek: 

 

− wyłonienie mistrza ligi 

− popularyzacja piłki siatkowej w środowisku lokalnym 

− aktywna forma zagospodarowania czasu wolnego  

3. Termin i miejsce: 

 

- Zawody rozgrywane będą w Hali OSiR we Włoszczowie ul. Wiśniowa 2 według podanego 

harmonogramu. Godziny podane w terminarzu oznaczają termin spotkań. 

- Termin zgłoszeń do dnia 13.02.2022r.(niedziela). Kartę zgłoszeń do turnieju wraz z wpisowym 

należy dostarczyć najpóźniej do dnia 14.02.2022r (poniedziałek) do godz. 14:00 do Punktu Obsługi 

Klienta na Basenie Nemo ul. Wiśniowa 43 we Włoszczowie. Drużyny, które nie wpłacą wpisowego 

bądź nie dostarczą karty zgłoszeń nie będą dopuszczone do zawodów. 

- Organizator wyznaczył do kontaktu w sprawach organizacyjnych Pana Michała Jamrozika:                                                  

m.jamrozik@osir-wloszczowa.pl, tel. 508-331-415. 

4. Uczestnictwo: 

Uczestnikiem ligi może być zawodnik w kategorii wiekowej junior (według wytycznych PZPS) 

rocznik 2003 oraz starsi zawodnicy amatorzy nie zgłoszeni do rozgrywek PZPS (2 zawodników                

IV ligi) 

5. System rozgrywek: 

 

„Każdy z każdym” – jednorundowo ( zależy od ilości zgłoszonych drużyn ) 

 

6. Weryfikacja spotkań: 

Weryfikacje rozgrywanych meczy prowadzi Organizator. 

Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów. 

W przypadku remisu trzecia partia rozgrywana jest do 15-tu punktów. 

Obowiązuje następująca punktacja: 

- wygrane spotkanie – 3 pkt 

- wygrana w tie-breaku – 2 pkt 

- przegrana w tie – breaku – 1 pkt 

-  przegrane spotkanie – 1 pkt 

-  walkower – 0 pkt. 
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 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. 

7. Ubezpieczenie zawodników: 

 

Organizator nie dokonuje dodatkowego ubezpiecza od NW, jedynie zapewnia wsparcie medyczne 

na czas trwania rozrywek. 

8. Sędziowie: 

 

Spotkania prowadzą sędziowie wyznaczeni przez Organizatora. 

 

9. Sprawy dyscyplinarne: 

 

Za niesportowe za`chowanie zawodników grozi kara dyskwalifikacji, a drużynie przegranie 

spotkania walkowerem. 

10. Nagrody:  

 

Zespoły, które uplasują się na miejscach I-III otrzymają pamiątkowe puchary.                                

Organizator może dodatkowo wyłonić najlepszego zawodnika.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu nagradzania, w zależności od ilości drużyn 

oraz prowadzonych spotkań. 

 

11. Sprawy finansowe: 

 

Wpisowe wynosi 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych) od osoby, należy dokonać w dniu 

zgłoszenia drużyny. 

 

12. Postanowienie końcowe: 

 

Zobowiązuje się kapitanów drużyn do zapoznania z niniejszym Regulaminem. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu.  


