
REGULAMIN ROZGRYWEK WIECZOROWEJ LIGI SIATKÓWKI 

 

ORGANIZATORZY: 

Centrum Sportu i KU AZS Politechniki Świętokrzyskiej 

 

MIEJSCE ROZGRYWEK: 

Hala sportowa w budynku „C” Politechniki Świętokrzyskiej 

 

CEL IMPREZY: 

Popularyzacja siatkówki i umożliwienie studentom udziału w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku  

i sportowej rywalizacji w wolnym czasie. 

 

UCZESTNICTWO: 

Zespoły mieszane damsko-męskie składające się w całości ze studentów i studentek Politechniki 

Świętokrzyskiej. 

 

SYSTEM ROZGRYWEK: 

System zostanie ustalony po zgłoszeniu drużyn. 

 

I. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO WIECZOROWEJ LIGI SIATKÓWKI 

1. Drużyna musi zgłosić do rozgrywek przynajmniej 8 zawodników, jednocześnie skład nie może 

przekraczać 12 graczy. W drużynie musi znajdować się co najmniej 3 kobiety i 3 mężczyzn. 

2. Każda z drużyn musi mieć kapitana (kierownika drużyny), który będzie informowany przez 

organizatorów o dalszym przebiegu rozgrywek oraz innych sprawach organizacyjnych. 

3. W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy czytelnie wypełnić FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY i wysłać na adres paula20393@o2.pl do 20.12.2015r. 

4. Zgłoszenie w wersji papierowej (podpisane przez wszystkich zawodników) i jeden egzemplarz 

regulaminu podpisanego przez kapitana/kierownika drużyny należy dostarczyć na pierwsze 

spotkanie organizacyjne. Termin spotkania zostanie ustalony po 20.12.2015r. 

5. Kapitan/kierownik drużyny podpisując oba dokumenty zobowiązuje się opiekować zawodnikami 

swojej drużyny na każdym meczu i ponosi odpowiedzialność za właściwe zachowanie się graczy 

oraz kibiców podczas pobytu w hali sportowej. 

6. Kapitan każdej z drużyn ma obowiązek poinformować o postanowieniach regulaminu wszystkich 

zawodników swojego zespołu. 

7. Uprawnionym do gry jest wyłącznie zawodnik wpisany do karty zgłoszeniowej drużyny. Zawodnik 

może być zgłoszony wyłącznie na karcie jednej drużyny. 

8. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad i reguł zawartych  

w regulaminie. 

9. Rozgrywki mają charakter rekreacyjny i amatorski, uczestnicy nie są objęci przez organizatora 

dodatkowym ubezpieczeniem NW. 
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II. ORGANIZACJA ROZGRYWEK 

1. Terminy spotkań wyznacza organizator. 

2. Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów (sety do 25 zdobytych punktów, ewentualny 3 set do 

15, w każdym secie minimum 2 punkty przewagi).  

3. W trakcie meczu na boisku MUSZĄ przebywać 3 kobiety i 3 mężczyzn. 

4. Zawody będą rozgrywane na siatce zawieszonej na wysokości 2,35 m. 

5. W spotkaniach obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

6. Organizator w każdym tygodniu rozgrywek wyznacza drużynę, z której kapitan/kierownik ma 

obowiązek wybrać DWIE odpowiedzialne osoby. Pierwsza z nich wcieli się w rolę sędziego, druga 

zajmie się przekładaniem punktów.  

7. Oddanie dwóch spotkań walkowerem powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek i anulowanie 

wyników dotychczasowych meczów. 

8. Za zwycięstwo w meczu w stosunku 2-0 zespół wygrany otrzymuje 3 punkty, a przegrany 0.  

Za zwycięstwo w stosunku 2-1 zespół wygrany otrzymuje 2 punkty, a przegrany 1.  

9. O ostatecznej kolejności zespołów decydują: 

a. liczba zdobytych punktów, 

b. stosunek setów wygranych do przegranych, 

c. wynik bezpośredniego spotkania zainteresowanych drużyn. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo do weryfikacji 

wyniku meczu oraz dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek. 

2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału  

w zajęciach osób chorych oraz skutki wypadków przed, po i w czasie gry. 

3. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu. 

4. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczów podczas trwania rozgrywek!!!! 

 

 

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania go przez moją drużynę 

 

……………………………………………………… 

(czytelny podpis kapitana/kierownika drużyny) 


