
REGUALMIN ROZGRYWEK ZAWIERCIAŃSKIEJ LIGI SIATKÓWKI 
 
 

1. Organizatorem Zawierciańskiej Ligi Piłki Siatkówki jest OSiR Zawiercie. 
2. Celem Ligi jest umożliwienie  rywalizacji sportowej pomiędzy amatorskimi drużynami 

grającymi w piłkę siatkową. 
3. Rozgrywki odbywać się będą zgodnie z terminarzem w soboty w hali I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego oraz w hali OSiR ul. Blanowska 40. 
4. System rozgrywek ligi w sezonie 2012 będzie ustalony przez Organizatora ligi po otrzymaniu 

zgłoszeń.  
5. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS do dwóch wygranych setów, tie-break do 

15 pkt.  
6. O miejscu w tabeli decyduje : większa ilość zdobytych punktów. W razie równej ilości punktów 

lepsza różnica setów a w drugiej kolejności wynik bezpośrednich spotkań. 
7. Zasady punktowania meczy. Mecz wygrany 2:0 to 3 pkt., mecz wygrany 2:1 to 2pkt., mecz 

przegrany 1:2 to 1 pkt., mecz przegrany 0:2 to 0 pkt., walkower to – 1 pkt. (2:0). 
8. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek obejmuje:  

- podanie składu osobowego wraz z nazwą drużyny na formularzu zgłoszeniowym wraz z 
akceptacją lekarza.  
- wpłatę wpisowego w wysokości 100zł (koszty organizacyjne) należy uregulować przed 
pierwszą kolejką. 

9. Drużyna może zgłosić do udziału w rozgrywkach 15 zawodników. 
10. Minimalna liczba zawodników potrzebnych do rozpoczęcia meczu – 5.  
11. Drużyna w której zagra nieuprawniony lub nie zgłoszony zawodnik zostanie ukarana 

walkowerem.  
12. Uczestniczący winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.  
13. W trakcie trwania rozgrywek nie można zmieniać przynależności drużynowej.  
14. Zawodnicy nie przestrzegający regulaminu będą karani na podstawie  rozdziału 7 przepisów gry 

Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 
15. W przypadku szczególnie skandalicznego zachowania zawodników w trakcie rozgrywanego 

meczu  zespół ukarany będzie walkowerem lub wykluczeniem z rozgrywek. Taką decyzję może 
podjąć organizator po konsultacji z sędziami spotkania. 

16. Zespół, który przegrał mecz walkowerem zobowiązany jest uiścić karę finansową w wysokości 
50 zł. 

17. Drugi walkower w ciągu jednego sezonu wyklucza definitywnie drużynę z rozgrywek. 
18. Zespół może ponownie przystąpić do rozgrywek najwcześniej na początku nowej edycji, po 

zapłaceniu zaległych kar finansowych oraz wpisowego. 
19. Po wykluczeniu lub rezygnacji zespołu z gry w ZLS, anulowane zostają wyniki spotkań z 

udziałem tej drużyny, z rundy w której zespół zakończył grę. 
20. Istnieje możliwość przełożenia meczu, za zgodą drużyny przeciwnej oraz uprzednim 

powiadomieniu organizatora najpóźniej 7 dni przed planowanym meczem.  
21. Wszystkie nie zawarte w niniejszym regulaminie kwestie regulują przepisy obowiązujące w 

Polskiej Lidze Siatkówki. 
22. Opłaty wniesione przez zespoły mogą byś zwrócone tylko w przypadku, kiedy zespół wycofa się 

z rozgrywek przed rozegraniem swojego pierwszego meczu. W sytuacji kiedy zespół zostanie 
wykluczony z rozgrywek na skutek naruszenia postanowień regulaminu, opłaty nie będą 
zwracane. Inne przypadki organizator będzie rozpatrywał indywidualnie. 

23. Drużyny młodzieżowe przystępują do rozgrywek pod opieką trenera lub dorosłej osoby. 
24. W czasie trwania meczów zabrania się drużynom nie biorącym udziału w grze, rozgrzewki z 

piłką.  
25. Interpretacje niniejszego regulaminu i ostateczne decyzje we wszelkich sprawach podejmuje 

Organizator.  


