
Regulamin rozgrywek Młodzieżowej Ligi Siatkówki oraz
 Ligi Siatkówki Mężczyzn w sezonie 2013

I. Organizator

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie

II. Termin i miejsce

1. Rozgrywki  obejmują I rundę i  odbywać się będą w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy       ul.Szkolnej 4 Włodawa.
2. Pierwsze mecze danej kolejki rozpoczynają się zawsze punktualnie o godz. 14.00. Zespoły, które 
rozpoczynają  swoje  mecze  później  muszą  być  również  przygotowane  do  gry  o  wyznaczonej 
godzinie (niepunktualne przybycie na zwody będzie bezwzględnie karane walkowerem).
3.  Wszystkie  informacje  dotyczące  rozgrywek  są  na  bieżąco  umieszczane  na  stronie 
www.mosir.wlodawa.  eu  

III. Uczestnictwo

1.  Uczestnictwo  w  lidze  jest  dobrowolne,  a  rozgrywki  mają  charakter  wyłącznie  rekreacyjny, 
uczestnicy nie  są objęci  przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW, każdy biorący 
w niej udział czyni to na własną odpowiedzialność.
2.  Od osób  niepełnoletnich  wymagana  jest  pisemna  zgoda  rodziców lub  opiekunów prawnych 
dostarczona jednorazowo do organizatorów przed pierwszym meczem.
3. Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy ligi zasięgnęli konsultacji lekarskiej.
4.  Organizator  nie  zapewnia  przedmedycznej  opieki  lekarskiej,  a  jedynie  apteczkę  pierwszej 
pomocy.
5. W rozgrywkach uczestniczą zespoły, które zgłosiły swój udział i uiściły opłatę do 20.01.2013 r. 
w recepcji MOSiR.
6. Nowego zawodnika można zgłosić do rozgrywek nie później niż na 7 dni przed meczem.
7.  Mecze  rozgrywane  będą  zgodnie  z  Oficjalnymi  Przepisami  Gry  PZPS  z  wyjątkami 
wprowadzonymi przez Organizatora.
8. Drużyny zobowiązane są do grania w jednolitych strojach z numerami na koszulkach.
9.  Mecze  rozgrywane  będą  do  dwóch  wygranych  setów  do  25  punktów  (2  ptk.  przewagi), 
ewentualnie trzeci decydujący set 15 ptk. ( 2 pkt. przewagi).
10.  System  rozgrywek  uzależniony  jest  od  ilości  zgłoszonych  drużyn  i  ustalany  jest  przez 
organizatora.
11.  Za  wygrany  mecz  drużyna  otrzymuje  2  pkt.,  za  przegrany  1  pkt.  Za  walkower  0  pkt 
(po walkowerze przed przystąpieniem do następnego meczu drużyna wpłaca do organizatora 5 zł 
kary).
12. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów o kolejności 
miejsc w tabeli decydują kolejno:
- wyniki drużyn bezpośrednio zainteresowanych (punkty, różnica setów, różnica małych pkt.)
- różnica setów (małych pkt.) w całym turnieju.
13. Jeżeli po rozpoczęciu spotkania zawodnik odniesie kontuzję a drużyna nie posiada w składzie 
rezerwowego, to dopuszczalne jest zakończenie spotkania w niepełnym składzie.
14. Zawodnik wystąpić może tylko w jednym zespole podczas trwana ligi. 

http://www.mosir.wlodawa.eu/
http://www.mosir.wlodawa.eu/


IV. Zgłoszenia i wpisowe

Warunkiem  uczestnictwa  w  rozgrywkach  jest  dokonanie  zgłoszenia  oraz  uiszczenie  opłaty 
wpisowej w wysokości: 150 zł seniorzy, 30 zł zespoły młodzieżowe. Zgłoszenie oraz opłaty należy 
dokonać do dnia 20.01.2013 w recepcji ośrodka MOSiR ul. Szkolna 4.

V. Prawa i obowiązki

1. Każda drużyna przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa określone 
niniejszym regulaminem.
2. W wyjątkowych przypadkach ( np.  nie stawienie się sędziego) mecz sędziowany będzie przez 
osobę wytypowaną przez kapitanów drużyn w porozumieniu z przedstawicielem organizatora.
3. Zespół ma prawo składania protestów i odwołań, a Komisja Gier ma obowiązek ich rozpatrzenia 
jeśli protest jest zgłoszony w formie pisemnej w terminie 48 godzin (data potwierdzenia lub stempla 
pocztowego)  od  zakończenia  spotkania  lub  zaistnienia  innej  okoliczności  będącej  przedmiotem 
protestu lub odwołania. Sprawa nadaje się do rozstrzygnięcia w zakresie uprawnień i kompetencji 
Komisji Odwołań. Trzeba również uiścić opłatę w wysokości 50 zł .
4.  Za zniszczenia  obiektu  lub jego wyposażenia  wszelkie  koszty  związane z  jego naprawą 
ponosi kapitan zespołu.
5. Wszystkie zespoły w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby towarzyszące im oraz 
zobowiązani  są  do  niesienia  czynnej  pomocy  w  jawnych  przypadkach  naruszenia  porządku 
publicznego.
6. Odpowiedzialni za kulturę na boisku oraz porządek w szatni są kapitanowie zespołów.
7. Zawodnicy zobowiązani są do respektowania wszystkich decyzji sędziego.
8.    Obowiązuje  całkowity  zakaz  picia  alkoholu  na  obiekcie.   Spożywanie  alkoholu  będzie   
skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika   lub drużyny.  

VI. Przekładanie meczów.

1. Zespół ma prawo do przełożenia 2 spotkań w sezonie.     Zespół wnioskujący musi bezwzględnie 
powiadomić o zamiarze przełożenia meczu Organizatora i zespół przeciwny najpóźniej na 3 dni 
przed terminem zgodnie z kalendarzem rozgrywek (pod groźbą otrzymania walkowera). 

VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
2. Wpisowe do rozgrywek nie podlega zwrotowi.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu rozgrywania spotkań z przyczyn 
od niego niezależnych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione.
5. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminemm decyduje Organizator. 


