REGULAMIN
POWIATOWEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ 2020
I. Organizatorzy:
 Starostwo Powiatowe w Wyszkowie (Wydział Promocji i Rozwoju, tel. 29 743 59 02,
e-mail: promocja@powiat-wyszkowski.pl)
 Współpraca: Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
II. Cele rozgrywek:
 Popularyzacja piłki siatkowej
 Wyłonienie najlepszej amatorskiej drużyny Powiatu Wyszkowskiego
 Promowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców powiatu wyszkowskiego
III. Uczestnictwo
1. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest:
1) Złożenie u Organizatora listy zawodników z podaniem nazwy zespołu oraz
danymi zawodników (imię, nazwisko), oznaczeniem kapitana wraz z numerem
kontaktowym (załącznik nr 1 do regulaminu)
2) wpłata wpisowego, którego wysokość ustala się na kwotę: 350,00 zł (słownie:
trzysta pięćdziesiąt złotych 0/100), płatne w kasie Wyszkowskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Wyszkowie
do dnia 24.01.2020 r. (piątek) do godz. 14.00.
2. Nazwa drużyny nie może być obraźliwa, wulgarna, rasistowska i nie może naruszać
zasad współżycia społecznego. Dodatkowo, nazwa musi zostać ustalona
i zaakceptowana przez Organizatora.
3. Drużyna może zgłosić do rozgrywek maksymalnie 14 zawodników (w tym 1-go
zawodnika ligowego, biorącego udział w rozgrywkach wojewódzkiego związku,
PZPS w sezonie 2019/2020 – dotyczy tylko rozgrywek seniorskich).
4. Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
5. Drużyna winna mieć jednego kapitana, który odpowiada za kontakt z Organizatorem.
6. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych przeciwwskazań
lekarskich.
7. Uczestnicy poniżej 18 roku życia obowiązkowo muszą posiadać pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w lidze (w przypadku jej braku nie
zostaną dopuszczeni do rozgrywek).
8. Minimalny wiek uczestnika 13 lat (skończone).
9. W przypadku wolnych miejsc na liście zawodników istnieje możliwość dopisania
nowych osób w trakcie trwania rozgrywek. Nie ma możliwości wykreślenia
zawodnika z listy. W przypadku wprowadzenia do gry zawodnika niezgłoszonego
(lista), mecz zostanie zaliczony jako walkower, na korzyść drużyny przeciwnej.
10. Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry, jeżeli dany zawodnik będzie
znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
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IV. System rozgrywek
1. Minimalna liczba zawodników mogących przystąpić do gry – 4.
2. Mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym” na skrajnych sektorach hali
sportowej WOSiR w Wyszkowie, według przygotowanego przez Organizatora
terminarza rozgrywek. Z uwagi na harmonogram wynajęcia hali sportowej nie ma
możliwości przełożenia spotkania na inny termin.
3. Terminy rozgrywania spotkań - niedziele w godz. 16.00-20.00 - 23.02, 1.03, 8.03,
15.03, 22.03, 05.04, 19.04.2020 r.
4. Mecze rozgrywane będą piłkami firmy Molten do dwóch wygranych setów (każdy do
25 punktów). W przypadku wyniku 1:1 w setach, o zwycięstwie meczu zadecyduje
trzeci set „tie-break” grany do 15 punktów, ze zmianą stron po 8 punktach.
5. W trakcie każdego seta drużynie przysługuje jedna 30-sekundowa przerwa na
życzenie.
6. W czasie trwania meczu, prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie
kapitan drużyny.
7. Ilość zmian podczas meczu dowolna, z zachowaniem tzw. zmian powrotnych.
8. Czas oczekiwania na drużynę przeciwną przed startem meczu (godzina 16.30, 18.30) 5 minut.
9. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPS.
V. Punktacja
1. W przypadku nieobecności zespołu w wyznaczonym terminie meczu, nałożona
zostanie kara (-3 pkt.), oraz walkower w stosunku 2:0 dla drużyny przeciwnej.
W przypadku nieobecności dwóch zainteresowanych zespołów w danym terminie, na
drużyny zostanie nałożona kara (-3 pkt). Drugi walkower eliminuje drużynę
z rozgrywek, anulowane zostaną zdobyte i stracone z tą drużyną punkty. Wpisowe nie
będzie zwracane.
2. Punktacja w rozgrywkach:
 Zwycięstwo 2:0 – 3 punkty
 Zwycięstwo 2:1 – 2 punkty
 Porażka 1:2 – 1 punkt
 Porażka 0:2 – 0 punktów
3. O układzie w tabeli rozgrywek decydują w kolejności:
1) zdobyte punkty,
2) stosunek setów (zdobytych do straconych),
3) stosunek tzw. „małych punktów” (zdobytych do straconych),
4) bezpośredni pojedynek.
VI. Nagrody
 za miejsca I, II, III puchary + nagrody rzeczowe dla każdego zawodnika zespołu
 Nagrody indywidualne (statuetki):
- MVP rozgrywek
- Najlepszy rozgrywający
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- Najlepszy atakujący
- Najlepszy środkowy
- Najlepszy przyjmujący
- Najlepsza zawodniczka
- Statuetka dla „zawodnika/bohatera kolejki” 
VII. Sprawy ogólne, postanowienia końcowe
1. Ligę sędziować będą sędziowie zapewnieni przez Organizatora.
2. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania elementarnych zasad kultury i szacunku.
Za znieważenie sędziego, innego zawodnika lub kibiców, sędziemu przysługuje prawo
do zastosowania kar regulaminowych, a w skrajnych przypadkach, nawet prawo do
przerwania meczu i oddanie sprawy do rozpatrzenia przez Organizatora ligi.
W przypadku czynnego znieważenia sędziego, ma on prawo natychmiast zakończyć
mecz. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower przeciwko drużynie,
której zawodnik dopuścił się znieważenia.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie
poniesionych szkód na zdrowiu (w tym nieszczęśliwych wypadków) i mieniu,
biorących udział w lidze zawodników.
4. Każda drużyna jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania powyższego
regulaminu.
5. Za rzeczy zagubione podczas ligi Organizator nie odpowiada.
6. Wszystkich uczestników ligi obowiązuje strój sportowy.
7. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone przez jej zawodników podczas ligi.
8. Organizatorzy informują, że na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia
tytoniu i spożywania alkoholu.
9. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie
w zależności od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z ligi, w dowolnym formacie i we
wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej
interpretacji regulaminu i zasad gry.
11. W sprawach spornych oraz nieuregulowanych niniejszym regulaminem
„rozstrzygający głos” ma Organizator.

Regulamin ligi został opracowany z udziałem przedstawicieli zespołów przystępujących do
rozgrywek i zawiera ich sugestie związane z organizacją ligi.
Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek, akceptują regulamin obiektu WOSiR na którym będą
rozgrywane mecze, oraz świadomie i na własne ryzyko decydują się na udział w lidze.
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