
V Edycja Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 

w Skarżysku - Kamiennej. 

 
 

I Organizator: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku – Kamiennej  

 

II Miejsce: Hala Sportowa w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sienkiewicza 34 

 

III Regulamin rozgrywek 

 

1. W rozgrywkach uczestniczą drużyny składające się z 12 osób. Do 5. kolejki drużyny mogą uzupełniać 

składy do 12 osób, w razie kontuzji można wymienić zawodnika. Od 6.  kolejki w play off oraz fazie 

finałowej nie wolno zgłaszać nowych zawodników. 

2.  Zawodnicy niepełnoletni muszą okazać organizatorom pisemną zgodę na udział w zawodach podpisaną 

przez prawnego opiekuna. Jeśli cała drużyna nie spełnia tych warunków, musi na każdym meczu mieć 

pełnoletniego opiekuna posiadającego aktualny dokument tożsamości. 

3. Rozgrywki odbywają się w soboty, od godz. 09.00 - początek rozgrywek od dnia 24.11. 2012 r. (sobota) – 

terminarz zostanie podany po terminie przyjmowania zgłoszeń. 

4. Każda drużyna musi dokonać opłaty startowej w wysokości 400zł, dokonać zgłoszenia na odpowiednim 

formularzu oraz złożyć oświadczenia zawodników o graniu na własną odpowiedzialność. Formularze 

dostępne na stronie MCSiR Skarżysko-Kamienna – www.mcsir.skarzysko.pl. Zgłoszenia przyjmowane 

są do dnia 19 listopada 2012r. (poniedziałek), osobiście w hali sportowej, ul. Sienkiewicza 34. 

5. Każda drużyna zgłoszona do rozgrywek powinna posiadać: 

  zgłoszenia imienne z nr PESEL zawodnika oraz oświadczenia zawodników na odpowiednim 

formularzu 

 koszulki w jednym kolorze z numerami 

 obuwie halowe (nie pozostawiające śladów na wykładzinie sportowej) 

 wyznaczonego kapitana (podany w zgłoszeniu nr telefonu) 

 wyznaczonego opiekuna ( niepełnoletność zawodników ) 

 

6. W pierwszej fazie, mecze odbywają się systemem „każdy z każdym", następnie osiem pierwszych 

drużyny z tabeli wyników przystępują do fazy „ play-off "-.  

7. Na podstawie fazy zasadniczej i rund play-off oraz fazy finałowej zostanie wybrany Najwartościowszy 

Zawodnik Ligi. 

8. Punktacja: w rundzie zasadniczej za każde rozegrane spotkanie zalicza się drużynie tyle punktów, ile 

wygrała setów (1 pkt. za wygrany set). 

9. Kolejność zespołów w tabeli ustalać się będzie wg ilości zdobytych punktów, większego stosunku 

wygranych i przegranych setów, małych punktów. W przypadku, jeśli drużyna odda walkower, a ma tyle 

samo punktów, co inne drużyny- w tabeli znajdzie się za nimi. 

10. Zabrania się pod groźbą dyskwalifikacji zawodnika i drużyny, reprezentowanie przez jednego zawodnika 

dwóch lub więcej drużyn. 

11. Zasady  rozgrywania meczy. W rundzie zasadniczej mecze rozgrywane są do trzech  setów, a w I i II 

rundzie play-off oraz fazie finałowej do trzech wygranych setów. Mecze rundy zasadniczej i I rundzie 

play-off odbywać się będą na boiskach „małych"- równorzędnie rozgrywane będą dwa mecze, a mecze II 

rundy play-off i fazie finałowej na arenie głównej. 

12. Kolejność spotkań po rundzie zasadniczej: 

I faza play-off: 

 mecz nr 1  1 – 8 

 mecz nr 2  2 – 7 

 mecz nr 3  3 – 6 

 mecz nr 4  4 – 5 

 

 

http://www.mcsir.skarzysko.pl/


II faza play-off: 

 mecz nr 5 zw. meczu nr 1 - zw. meczu nr 3 

 mecz nr 6 zw. meczu nr 2 - zw. meczu nr 4 
Faza finałowa 

 

 mecz o III miejsce przegr. meczu nr 5 - przegr. meczu nr 6 

 finał  zw. meczu nr 5 - zw. meczu nr 6 

 

13. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS. 

 

IV Przepisy końcowe 
1. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują organizatorzy. Osobami 

odpowiedzialnymi za rozgrywki są: 

 Artur Mazurkiewicz 

 Artur Drab 
2. W przypadku zgłoszenie dużej ilości drużyn organizator może Ligę podzielić na dwie grupy. 

3. Ewentualne odwołania należy wnosić do dyrektora MCSIR w Skarżysku – Kam. w ciągu 48 godzin od 

chwili zakończenia spotkania, pod warunkiem złożenia w protokole meczowym podpisu kapitana 

drużyny i wpłacenia kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przepada na 

rzecz Ligi. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 5 dni od jego złożenia. 

 

Skarżysko-Kamienna 24.10.2012r. 


