
REGULAMIN 

ZAWIERCIAŃSKA AMATORSKA LIGA SIATKÓWKI KOBIET 2020 

 

§ 1 Cele i zadania ZALSK 

- Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców Zawiercia i Powiatu Zawierciańskiego,  

- Umożliwienie prowadzenia rywalizacji pomiędzy drużynami amatorskim,  

- Upowszechnienie zasad fair play i sportowego ducha walki,  

- Popularyzacja zdrowego trybu życia,  

- Wyłonienie najlepszej amatorskiej drużyny kobiet w Zawierciu w sezonie 2019/2020.   

§ 2 Informacje ogólne ZALSK 

1. Organizatorem Zawierciańskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki jest OSiR Zawiercie.   

2. Rozgrywki odbywać się będą zgodnie z terminarzem w hali OSiR I ul. Moniuszki 10.  

3. System rozgrywek ligi będzie ustalony przez Organizatora po otrzymaniu zgłoszeń.  

4. Sędziowie z odpowiednimi uprawieniami zostają wyznaczeni przez Organizatora ligi.  

5. W czasie rozgrywek Zawierciańskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet obowiązywać 

będą przepisy gry opracowana przez OSiR Zawiercie, na podstawie przepisów gry w piłkę 

siatkową FIVB.   

§ 3 Przepisy gry obowiązujące w ZALSK 

1. Każda drużyna może zgłosić do udziału w lidze maksymalnie 15 zawodniczek w tym 

grający trener. Jedna zawodniczka może być zgłoszona tylko w jednej drużynie i w trakcie 

trwania rozgrywek nie ma możliwości zmiany drużyny.   

2. Do drużyny, która zgłosiła mniej niż 15 zawodniczek można dopisać nowe zawodniczki 

maksymalnie do drugiej kolejki rozgrywek.   

3. W zespole nie mogą uczestniczyć zawodniczki czynnie występujące  w obecnych 

rozgrywkach I i II ligi.   

4. Drużyna, w której zagra nieuprawniona lub nie zgłoszona zawodniczka zostanie ukarana 

walkowerem. Drużyna, która chce zgłosić protest dotyczący tożsamości zawodniczki 

nieuprawnionej do gry, winna zrobić to przed meczem w przerwie meczu lub do jego 

zakończenia sędziemu lub organizatorowi, który ma obowiązek rozpatrzyć protest, sprawdzić 

tożsamość zawodniczki i poinformować zainteresowane drużyny o ewentualnej weryfikacji 

wyniku zaraz po zakończeniu spotkania. Protest taki może zgłosić tylko trener lub kapitan 

drużyny. Ewentualna ucieczka zawodniczki, niestawienie się do kontroli  z dowodem 

tożsamości ze zdjęciem, oznacza automatyczny walkower dla drużyny przeciwnej. Po 

zakończeniu spotkania organizator nie przyjmuje żadnych protestów związanych z 

tożsamością zawodniczek i ewentualną weryfikacją wyniku z boiska.  

5. Do meczu drużyna zobowiązana jest przystąpić w składzie min 5 zawodniczek i w takiej 

samej ilości zawodniczek mecz zakończyć. Jeżeli na boisku w trakcie meczu pozostanie 

jedynie 4 zawodniczek, to przeciwna drużyna wygrywa mecz walkowerem 2-0, a drużyna 

przegrana otrzymuje -1pkt w tabeli.   

6. Mecz zostaje zweryfikowany jako przegrana walkowerem w przypadku, gdy zespół nie 

stanie do zawodów lub spóźni się więcej niż 15min.  



7. W przypadku wycofania się drużyny w trakcie trwania rozgrywek wszystkie mecze z 

udziałem tej drużyny zostaną zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika.   

8. Za walkower drużyna ukarana jest punktem ujemnym. Za drugi walkower drużyna ponosi 

dodatkowo karę finansową w wysokości 50zł. Wpłaty należy dokonać przed następną kolejką 

spotkań, jej brak oznacza brak możliwości przystąpienia do następnego spotkania.  

W przypadku trzech walkowerów zespołu w całych rozgrywkach drużyna zostanie wycofana  

z rozgrywek bez możliwości zwrotu wpisowego. Wykluczony zespół może ponownie 

przystąpić do rozgrywek najwcześniej na początku nowej edycji, po zapłaceniu zaległych kar 

finansowych oraz wpisowego.  

9. Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów. 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).  

10. O miejscu w tabeli decyduje: ilość zdobytych punktów. W razie równej ilości punktów 

stosunek setów, w drugiej kolejności stosunek małych punktów, a następnie wynik 

bezpośrednich spotkań.  

11. Mecze finałowe rozgrywane będą w 3 pełnych setach. 

12. Każda drużyna na rozgrzewkę otrzyma 4 oznaczone piłki i po jej zakończeniu wszystkie 

piłki powinny zostać zwrócone do organizatora. Każda zgubiona piłka powinna być 

odkupiona przed następną kolejką spotkań.   

13. W czasie trwania meczów zabrania się drużynom nie biorącym udziału  w grze, 

rozgrzewki z piłką.  

14. Po zakończeniu spotkania drużyna ma obowiązek zabrania wszystkich rzeczy z ławki tzn. 

puste butelki, plastry itd.   

15. Za szkody wynikłe z użytkowania szatni oraz pomieszczeń sanitarnych odpowiadają 

drużyny. Za przedmioty pozostawione w szatni organizatorzy nie biorą odpowiedzialności.  

16. Każda drużyna ma prawo do przełożenia jednego meczu w sezonie, za zgodą drużyny 

przeciwnej po uprzednim powiadomieniu organizatora na 7 dni przed planowanym terminem 

kolejki.  

17. Zawodniczki nie przestrzegające regulaminu będą karane na podstawie rozdziału 7 

przepisów gry Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W przypadku szczególnie skandalicznego 

zachowania zawodniczek w trakcie rozgrywanego meczu zespół ukarany będzie walkowerem 

lub wykluczeniem z rozgrywek. Taką decyzję może podjąć organizator po konsultacji z 

sędziami.   

§ 4. Inne postanowienia ZALSK 

1. W Zawierciańskiej Amatorskiej Lidze Siatkówki Kobiet, mogą brać udział wyłącznie 

zawodniczki, które ukończyły 13 lat. Każda niepełnoletnia zawodniczka, musi przed 

rozpoczęciem ligi przedstawić podpisane oświadczenie przez rodzica, które mówi o tym, że 

wyraża on zgodę na udział małoletniego w rozgrywkach ZALSK.  

2.Warunkiem uczestnictwa w lidze jest zgłoszenie drużyny na formularzu zgłoszeniowym 

zawierającym:  -nazwę drużyny,  -imię i nazwisko trenera lub kapitana,  -telefon kontaktowy 

wraz z adresem e-mail,  -akceptacje regulaminu wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia 

umożliwiającym start w rozgrywkach.    

3. Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 250zł od każdej drużyny organizatorowi. 

Wpisowe należy wpłacić przed pierwszą kolejką,  w przeciwnym razie drużyna nie będzie 

dopuszczona do udziału w rozgrywkach. Środki finansowe z wpisowego będą przeznaczone 

na koszty organizacyjne.  



 

4. 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.  

5. Każda z zawodniczek podpisując formularz zgłoszeniowy ZALSK automatycznie 

oświadcza, że zapoznała się z regulaminem ligi, oraz jest ubezpieczona we własnym zakresie 

od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie bierze odpowiedzialności za 

następstwa nieszczęśliwych wypadków.   

6. Wszystkie nie zawarte w niniejszym regulaminie kwestie regulują przepisy obowiązujące 

w Polskiej Lidze Siatkówki. Interpretacje niniejszego regulaminu i ostateczne decyzje we 

wszelkich sprawach podejmuje Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin aktualny na dzień 27.02.2020r. 


