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REGULAMIN 

Luzińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 

 
 

1.     CEL ROZGRYWEK: 

 -         popularyzacja piłki siatkowej 

 -         wyłonienie najlepszych drużyn  

 -         jedna z recept na zdrowy styl życia i uatrakcyjnienie czasu wolnego 

 

2.     ORGANIZATORZY: 

 -         Rada Gminy Luzino 

 -       Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie 

 -       Amatorski Wejherowski Klub Siatkarski „NightShadows” 

3.     MIEJSCE ZAWODÓW: 

 -         Hala Widowiskowo-Sportowa Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w 

Luzinie ul. Mickiewicza 22 tel. 058-678-05-54 

 

4.     ZGŁOSZENIA: 

 -             o starcie decyduje kolejność zgłoszeń (chęć gry w turnieju można potwierdzić 

Telefonicznie pod numerem telefonu 668042054 najpóźniej do dnia 25.09.2008 

godzina 13
00

 u Pana Piotra Myszewskiego. Zgłoszenie mailem na adres 

awks@nightshadows.pl, Piotr_myszewski@tlen.pl) najpóźniej do dnia 25.09.2008 

godzina 21
00

 

 -  każdą drużynę zgłasza do turnieju kapitan lub opiekun bezpośrednio u 

organizatora spełniając następujące warunki: 

a.   powiadomienie organizatora 

b.     złożenie listy zgłoszeniowej otrzymanej od organizatora  

     z 5 - 10-cioma zawodnikami 

c.     dokonanie wpłaty w wysokości 500 zł ( pięćset zł ) w kasie GOSRiT w 

Luzinie. W przypadku wycofania sie lub dyskwalifikacji drużyny wpłata nie ulega 

zwrotowi. 

d. zapoznanie drużyny z obowiązującym regulaminem, systemem weryfikacji  

    rozgrywek 

 - Uczestnikami mogą być wyłącznie amatorzy, tzn. osoby nie zgłoszone do 

rozgrywek w sezonie 2007/2008 przez OZPS i PZPS (we wszystkich kategoriach 

rozgrywkowych PZPS). Przepis ten nie dotyczy osób zgłoszonych do rozgrywek, 

które nie rozegrały żadnego spotkania w trakcie obecnego sezonu. 

 -  w rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy lig międzyuczelnianych, 

szkolnych i amatorskich rocznik 1992 i starsi 

  - Stwierdzenie nieprawidłowości w zgłoszeniu dyskwalifikuje drużynę. 

  - Drużyny i zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

mailto:awks@nightshadows.pl


Luzińska Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
 

Strona 2 
 

 - Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie 

poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w rozgrywkach 

zawodników. 

 - Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na 

uczestnictwo w rozgrywkach. 

5.     Ustalenia organizacyjne: 

  - Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

 - Organizator jest w pełni odpowiedzialny za następujące przygotowania do 

rozgrywek: 

I. udostępnienie boiska, 

II. udostępnienie piłek do rozgrywania meczy, 

III. zapewnienie obsługi sędziowskiej. 

 - Organizator zapewnia drużynom rozgrywającym dane spotkanie szatnię. W 

przypadku zgłoszenia większej ilości drużyn, dopuszcza się możliwość udostępnienia 

jednej szatni  kilku drużynom. 

Organizator zwraca się z prośbą o pozostawienie szatni i natrysków w stanie 

należytego porządku. 

 - Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. 

 - Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii 

spornych. 

 - Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu 

na terenie obiektu  

 - W  przypadku przekroczenia niniejszego regulaminu, w stopniu 

nieprzewidzianym przez organizatora, decyzje w sprawie podejmuje Organizator, a 

uczestnik dostosuje się do decyzji  bez prawa odwołania. 

6. Obowiązki drużyn i zawodników: 

 - Obowiązki Drużyn: 

   - drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników, 

  - lista zgłoszenia obowiązuje do końca trwania rozgrywek z możliwością            

              dokonywania zmian 

              Podczas całego sezonu nie dopuszcza się transferów zawodników  między zespołami. 

  - drużyna musi posiadać kierownika (kapitana) drużyny, który jest jej reprezentantem 

 w sprawach organizacyjnych, 

- drużyna składająca się wyłącznie z osób niepełnoletnich zobowiązana jest do 

wyznaczenia pełnoletniego opiekuna (nie musi być on zawodnikiem), który będzie 

obecny podczas każdego spotkania danej drużyny  

- zawodnicy zobowiązani są do posiadania strojów sportowych oraz obuwia 

sportowego, 
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 -   Obowiązki zawodnika: 

- każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i 

terminarzem rozgrywek. Nieznajomość ich nie będzie traktowana jako 

wytłumaczenie. 

- każdy z zawodników winien posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość i 

okazać go organizatorowi na każde jego wezwanie oraz okazać kapitanowi drużyny 

przeciwnej na jego prośbę, 

- każda drużyna przystępując do rozgrywek podpisuje formularz zgłoszeniowy, i tym 

samym wyraża zgodę na warunki zawarte w regulaminie, 

- zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność  

 -  Obowiązki trenera, kapitana lub kierownika drużyny: 

- 5 minut przed rozpoczęciem spotkania trener, kierownik lub kapitan drużyny 

zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności wpisu do protokołu i podpisania go po 

zakończeniu spotkania w obecności sędziego, 

- przerwę na żądanie zgłasza trener, kierownik lub kapitan drużyny sędziemu 

głównemu odpowiednim gestem lub słowem. 

7. Sędziowie: 

 - Każde spotkanie w ramach turnieju sędziować będą sędziowie boiskowi. 

 - Organizator zapewnia obsługę sędziowską na każde spotkanie – sędzia główny 

prowadzi jednoosobowo całe spotkanie i podejmuje ostateczną decyzję w sprawach 

spornych. 

 - Jeden z zawodników rezerwowych obsługuje tablicę z punktacją  

 - Sędzia spotkania podpisuje po jego zakończeniu protokół z meczu w obecności 

kapitanów drużyn. 

8. Prawa drużyn i zawodników: 

 -  W sytuacjach spornych tylko kapitan ma prawo interpretacji decyzji sędziego. 

9. ORGANIZACJA ROZGRYWEK (wszystko uzależnione od ilości zgłoszonych drużyn) 

 Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 

 Nie stawienie się drużyny na mecz w wyznaczonym w harmonogramie terminie, powoduje 

uznanie walkoweru na korzyść drużyny przeciwnej. Dopuszcza się 15 minutową zwłokę w 

przybyciu zespołu na wyznaczona godzinę meczu. 
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 Do meczu sędzia może dopuścić drużynę w skład której wchodzi pięciu zawodników. 

 Drużyna zostaje ukarana walkowerem w przypadku stawienia się na mecz w składzie mniej 

niż pięciu zawodników, przypadek ten dotyczy również utraty zawodników podczas meczu. 

W momencie braku pięciu zawodników na boisku sędzia przerywa zawody i przyznaje 

walkower dla drużyny przeciwnej. 

 W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przełożenia meczu. Każda drużyna może 

skorzystać z tego przywileju wyłącznie jeden raz i tylko w rundzie zasadniczej, po wyrażeniu 

na to zgody drużyny przeciwnej. 

- O zmianie terminu meczu, drużyna przekładająca mecz zobowiązana 

jest powiadomić Organizatora najpóźniej na 7 dni przed rozegraniem 

meczu, 

- W przypadku nie rozegrania meczu w przełożonym terminie, na drużyny nakłada się 

karę walkowera. 

 Drugi walkower wyklucza drużynę z dalszych rozgrywek. 

 W przypadku wykluczenia lub wycofania się drużyny z rozgrywek, punkty zdobyte przez 

poszczególne zespoły w meczach z tą drużyną zostaną anulowane. 

 Wszystkie mecze w rundzie zasadniczej i rundzie play-off będą rozgrywane do dwóch 

wygranych setów. Pierwszy i drugi set do 25 punktów i 2 punktów przewagi. Trzeci set tie-

break do 15 punktów i 2 punktów przewagi. 

 W rozgrywkach będzie obowiązywała następująca zasada punktacji: 

3 pkt. dla drużyny która wygrała mecz w stosunku 2:0  

2 pkt. dla drużyny która wygrała mecz w stosunku 2:1  

1 pkt. dla drużyny która przegrała mecz 

 0 pkt. dla drużyny ukaranej walkowerem. 

  O kolejności drużyn w tabeli rozgrywek decyduje: 

A. Liczba zdobytych punktów, 

B. Lepsza różnica setów, 

C. Lepsza różnica małych punktów, 

D. Bilans bezpośrednich meczy, 

E. Losowanie. 

 Odwołania i protesty można składać do Organizatora, za pośrednictwem Sędziego 

sędziującego mecz. 

 Protest pisemnie, może złożyć kapitan, przed podpisaniem protokołu na zakończenie 

spotkania. Przy składaniu protestu, zespół wpłaca kaucję w wysokości 20,00 (dwudziestu) 

złotych. W przypadku nie uznania protestu kaucja przepada i zasila fundusz Ligi Amatorskiej. 

 Organizator dokonuje rozpatrzenia protestu, nie później niż do 3 dni przed zatwierdzonym 

terminem następnej kolejki spotkań. Swoją decyzję umieszcza na oficjalnej stronie 

internetowej Luzińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. 

 Po zakończonym meczu kapitanowie drużyn podpisują protokół. 

10. Nagrody: 

 Nagrodami rzeczowymi uhonorowane zostaną drużyny, które zajmą 3 pierwsze lokaty 

w klasyfikacji końcowej. 

Pamiątkowe dyplomy otrzymują wszystkie drużyny.  
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11. Przepisy gry: 

 Spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę zatwierdzonymi 

przez Polski Związek Piłki Siatkowej, z przedstawionymi w niniejszym regulaminie 

zmianami i uzupełnieniami 

 Każdej drużynie przysługują 2 przerwy na żądanie w każdym secie (nie ma innych 

przerw w setach). 

 Przerwa między setami trwa maksymalnie 5 minut. 

 Zmiany zgodnie z przepisami PZPS – 6 zmian w secie – powrotnych. 

 Na ławce podczas meczu, jak i przed spotkaniem mogą znajdować się tylko osoby 

wpisane do protokołu. 

 W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „fair-play”. 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 do kontaktów drużyny z organizatorem upoważniona jest tylko jedna osoba ( np. 

kapitan, opiekun,... ). 

 wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygają 

organizatorzy. 

 wszelkie protesty należy składać pisemnie u organizatora w dniu zawodów. 

 Podczas przetwarzania danych osobowych zobowiązujemy się do przestrzegania w pełni 
ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy. Zapewniamy, że podczas przetwarzania danych 
nasz personel stosuje się do rygorystycznych standardów bezpieczeostwa i poufności. 
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………..…………………………. 
Nazwa drużyny 

 

…………………………………… 
Kapitan drużyny 

 

…………………………………… 

 
Miejscowość 

 

…………………………………… 
Tel. kontaktowy 
 

 

Zgłoszenie 

 

Zgłaszam udział drużyny w Luzińskiej Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej  

Sezon 2007/2008 

Akceptując jednocześnie każdy z punktów regulaminu. 

 

 

L.P Imię i  Nazwisko zawodnika Data urodzenia 

Zgoda rodzica/opiekuna  

(w przypadku zawodnika 

niepełnoletniego proszę 

wpisać tak i dołączyć 

zgodę rodziców) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Dokumenty prosimy przesład  fax-em pod numer 058 6722247 bądź mailem (skany lub opcja 

elektroniczna) pod adres awks@nightshadows.pl. najpóźniej do dnia 25.09.2008.  Dopuszcza się 

także możliwośd zgłoszenia telefonicznego pod numer 668042054.  

Oryginały dokumentów należy dostarczyd najpóźniej w dniu rozpoczęcia rozgrywek tj: do 27.09.2008 

godzina 1500 

Akceptując regulamin wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie na 

potrzeby turnieju w dniu 17/08/2008 zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych 

osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) 
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………………………………….dnia…………………. 

 

Zgoda rodziców/opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………….. w  
                                                                                         imie i nazwisko 

 
Luzińskiej Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej  

Sezon 2007/2008 

 
 

………………………………………………      …………………………………………… 

                  data urodzenia dziecka        podpis rodzica 


