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REGULAMIN AMATORSKICH ROZGRYWEK 

KĘTRZYŃSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN 
 

I.  Organizator  

     Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 A w Kętrzynie  

     MKS MOSiR Kętrzyn   

 

II  Organ Ligi  i jego zadania 

1.   MOSiR w Kętrzynie: 

 podejmuje decyzje o przeznaczeniu środków funduszu powstałego z wpłat wpisowych, 

 kontakty z mediami, 

 podaje wyniki do ogólnej wiadomości.  

2.  Mariola Piórkowska tel. 667 231 550   

 opracowuje regulamin oraz terminarz rozgrywek 

 przyjmuje zgłoszenia do ligi email: mks.mosir.ketrzyn@wp.pl  

 rozstrzyga problemy zaistniałe w czasie trwania rozgrywek, 

 wyznacza sędziów do prowadzenia rozgrywek. 

 

Terminarz rozgrywek umieszczony na stronach   www.mosir-ketrzyn.pl    i    www.mks.ketrzyn.pl 
 

 

III. Cel 

a.    popularyzacja piłki siatkowej wśród społeczeństwa miasta i powiatu; 

b.   podnoszenie sprawności fizycznej, integracja środowiska sympatyków piłki siatkowej; 

c.   propagowanie zasad fair play w codziennym życiu poprzez sport; 

d.   rozbudzanie ducha zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa poprzez sport. 

 

IV. Termin i miejsce 

 

miejsce :  hala MOSiR przy ul. Kaz. Wielkiego 12 A Kętrzyn 

termin:    od  29.10.2016r.  do marca 2017r. 

                                            

V. Warunki uczestnictwa 

 

1.  Zgłoszenia do rozgrywek przyjmuje Organizator w terminie do 10 października 2016r  email: 

         mks.mosir.ketrzyn@wp.pl  

2.   Zespół zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora : 

a. wypełniony formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o braku przeciwwskazań do gry (druk dostępny na stronie 

internetowej Organizatora  www.mosir-ketrzyn.pl    i   www.mks.ketrzyn.pl ), 

b. pozwolenie na udział w rozgrywkach dla zawodników niepełnoletnich, podpisane przez jego rodziców/opiekunów 

prawnych  (druk dostępny na stronie internetowej Organizatora www.mosir-ketrzyn.pl i  www.mks.ketrzyn.pl ), 

      Oświadczenia należy przekazać Organizatorowi nie później niż przed rozegraniem pierwszego meczu. 

c. zespół zobowiązany jest do wpłaty wpisowego  w wysokości 250 zł. (dwieście zł.) w formie gotówkowej.  

d. Ostateczny termin wpłaty wpisowego upływa z dniem pierwszej kolejki ligi. 

3.    W trakcie rozgrywek nie można zgłaszać dodatkowych zespołów. Listę zawodników można uzupełnić tylko do 

       drugiego spotkania. 

4.   Zgłoszony do rozgrywek zespół musi się składać z minimum sześciu zawodników. 

5.   Maksymalna ilość zawodników w drużynie : 12 osób. 

6.   Zawodnikiem ligi amatorskiej może zostać każdy z wyłączeniem zawodników grających aktualnie w rozgrywkach 

      1 Ligi oraz Plus-ligi.   

7. Zawodnicy zgłoszeni do Kętrzyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej mogą grać tylko w jednym zespole. 
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       Podczas całego sezonu nie dopuszcza się transferów zawodników pomiędzy zespołami (wyjątek gdy zespół z 

       przyczyn  organizacyjnych zostanie wycofany z rozgrywek).  

8.   Za urazy lub ewentualnie ujawnione dolegliwości zdrowotne zawodników organizator nie ponosi 

      odpowiedzialności. 

9.   Przystąpienie drużyny do rozgrywek oznacza, iż wszyscy jej zawodnicy zapoznali się z niniejszym regulaminem  

      oraz akceptują jego warunki, co potwierdza kapitan drużyny podpisem. 

 

VI. Organizacja rozgrywek 

1.    Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 

2.   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 wyznaczoną godzinę 

       meczu. 

3.    W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przełożenia meczu. Każda drużyna może skorzystać z tego 

       przywileju wyłącznie jeden raz, po wyrażeniu na to zgody drużyny przeciwnej. O zmianie terminu meczu, 

       drużyna przekładająca mecz zobowiązana jest powiadomić Organizatora – M. Piórkowską najpóźniej na 5 dni 

       przed rozegraniem meczu. 

4.   Kara za walkower 50 zł. - płatne przed rozegraniem następnego meczu ( w razie nie uiszczenia opłaty drużyna 

       traci możliwość dalszego uczestnictwa w lidze). 

5.   W przypadku 3 kolejnych walkowerów drużyna zostaje wykreślona z rozgrywek, bez zwrotu wpisowego. 

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

        zespoły w  meczach z tą drużyną zostaną anulowane.  

7.    Niesportowe zachowania zawodników na terenie obiektu MOSiR w trakcie trwania rozgrywek ligowych, mogą 

       być karane przez Organizatora upomnieniem, a w szczególnym przypadku dyskwalifikacją zespołu bez prawa  

       przejścia zawodników do innych drużyn i zwrotu wpisowego.    

 

VII. System rozgrywek 

 

1. System rozgrywek :  

      I.  FAZA -  Runda zasadnicza ( gramy każdy z każdym), 

      II. FAZA -  Rewanż     (każdy z każdym) 

       III.FAZA -  „play off”  

2. Wszystkie mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów. Sety do 25 pkt. (2 pkt. przewagi), set 3 do 15 

       pkt (2 pkt. Przewagi). 

3. Zasada punktacji: 

-     3 pkt.   (tzw. duże punkty)  dla drużyny, która wygrała mecz w stosunku  2:0   

-     2 pkt.   (tzw. duże punkty)  dla drużyny, która wygrała mecz w stosunku  2:1   

-     1 pkt.  (tzw. duże punkty)  dla drużyny, która przegrała mecz  

-     0 pkt.  (tzw. duże punkty)  za walkower .   

4.        O kolejności drużyn w tabeli rozgrywek decyduje: 

- ilość zdobytych tzw. dużych punktów, 

- stosunek setów (większa różnica setów ), 

- ilość małych punktów ( lepsza różnica małych pkt.)  

- bilans bezpośrednich meczy, 

    W  przypadku gdy wymieniony wyżej system punktacji nie wyłoni kolejności pośród drużynami o ostatecznym  

   miejscu zespołu decyduje losowanie przeprowadzone przez organizatora.  

5.   Mecze będą sędziowane zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową, zatwierdzonymi przez PZPS.  

 

VIII. Przepisy końcowe 

 

1.  W trakcie meczu w sytuacjach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZPS. 

2.   Wszelkie kwestie sporne i niejasności, jakie mogą wystąpić w tracie rozgrywek rozstrzyga Organizator. 
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3.    Organizator zapewnia przebieralnie, ale nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy tam pozostawione lub  

 zaginione w trakcie rozgrywek. Dotyczy to również rzeczy pozostawionych lub zaginionych na sali sportowej.  

4.  Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zawodnicy mogą to 

      uczynić we własnym zakresie. 

5. Drużyny powinny posiadać jednolity strój sportowy. 

6. Rozgrzewkę drużyny prowadzą własnymi piłkami. 

7.  Dokumentację ogólną rozgrywek prowadzić będzie  Mariola Piórkowska – członek MKS MOSiR; 

8.  Zmiany dokonywane w regulaminie po rozpoczęciu rozgrywek, wymagają zgody wszystkich zespołów i są 

      wprowadzane w formie aneksu. 

9. Uczestnicy rozgrywek ligowych wyrażają zgodę na przedstawianie ich wizerunku oraz danych na n/w stronach     

     internetowych. 

10. Informacje o wynikach, przebiegu oraz terminach meczy podawane będą na stronach: 

              www.mosir-ketrzyn.pl    i    www.mks.ketrzyn.pl 
 

 

 
 

ORGANIZATOR  

http://www.mosir-ketrzyn.pl/
http://www.mks.ketrzyn.pl/

