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REGULAMIN 

I. CEL 

1. Popularyzacja siatkówki wśród mieszkańców Lubska i okolic. 

2. Wyłonienie najlepszego zespołu siatkarskiego. 

3. Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez sport i kulturę fizyczną. 

4. Rozgrywanie spotkań według zasad FAIR-PLAY 

II. ORGANIZATOR 

Organizatorem rozgrywek jest Ośrodek Sportu i Rekreacji; Organizatorzy zapewniają regulamin, 

terminarz spotkań, sędziów i salę do rozgrywania spotkań. 

III. TERMIN I MIEJSCE LIGI 

1. Mecze Amatorskiej Ligi Siatkówki odbywać się będą na hali sportowej  zgodnie 

z harmonogramem ustalonym przez Organizatora; 

2. Rozgrywki ligowe odbywają się w hali sportowo-widowiskowej w Lubsku przy ulicy Bohaterów 

3d. 

3. Drużyny zobowiązane są do ścisłego przestrzegania terminarza rozgrywek.. 

4. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie podany niezwłocznie po zakończeniu naboru 

zespołów. 

5. Terminy i miejsca rozgrywania poszczególnych spotkań będą publikowane na stronie internetowej 

Ośrodka. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Zgłoszenie zespołu  u organizatora w terminie podanym w komunikacie organizacyjnym przed 

rozpoczęciem sezonu wraz z listą zawodników 

2. Wpłacenie na konto wpisowego w wysokości 350 zł od zespołu w terminie podanym przez 

organizatora po zakończeniu rekrutacji drużyn. 

3. Należność, można wpłacać przelewem na konto: 

PKO BP S.A Odział I w Lubsku nr: 23 1020 5460 0000 5102 0098 5473 lub w kasie Ośrodka Sportu 

w tytule proszę podać nazwę drużyny. 

4. Drużyna, która nie dokona wpłaty w podanym terminie, lub innym ustalonym z organizatorem, 

zostanie wycofana z rozgrywek. 

5. Za zgłoszenie i wpłatę wpisowego przed pierwszym spotkaniem odpowiedzialny jest kapitan 

zespołu; 

6. Zawodnicy zgłoszeni, niemający ukończonego 18 roku życia rozgrywają spotkania na podstawie 

pisemnej zgody rodziców-opiekunów. 



7. Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania Ligi zawodnik 

nie ma możliwości zmiany drużyny. 

 

8. W Lidze nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję Lubuskiego Związku 

Piłki Siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

 

9. Ostatecznie zgłoszenia zawodników można dokonać do drugiej kolejki Rundy I sezonu 2020/2021. 

 

 

V. SPOSÓB PROWADZENIA ROZGRYWEK 

1. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS (dostępne np. na stronie PZPS: 

http://www.pzps.pl/) chyba, że w szczególnych sytuacjach poniższy regulamin stanowi inaczej 

2. Mecze odbywać się będą wg systemu każdy z każdym 

 

3. Zmiana terminu spotkania przez drużynę może odbyć się wyłącznie z ważnych przyczyn 

zgłoszonych Organizatorowi na 5 dni przed planowanym spotkaniem. Kapitan drużyny będzie 

zobowiązany poinformować o tym fakcie kapitanów drużyn przeciwnych. 

4. O zmianie terminu spotkania decyduje Organizator wraz z Sędziami. 

 

5. Każde przełożenie meczu wymaga zgody drużyny przeciwnej. 

 

6. Drużyna może przełożyć maksymalnie cztery mecze w trakcie trwania całych rozgrywek Ligi! 

 

7. W wyjątkowych wypadkach mecz można przełożyć na inny termin (poza harmonogramem). Mecz 

przełożony musi być rozegrany nie później niż w ostatnim tygodniu danego etapu rozgrywek. w 

przeciwnym razie drużyna, która się nie stawiła zostanie ukarana walkowerem “-3 pkt.”. 

 

 

VI. PUNKTACJA 

1. Mecze, prowadzone są do trzech wygranych setów. Punktacja wynosi: 

• za zwycięstwo w stosunku setów 3-0 i 3-1 – 3 punkty 

• za zwycięstwo w stosunku setów 3-2 – 2 punkty 

• za porażkę w stosunku setów 2-3 – 1 punkt 

• za porażkę w stosunku setów 1-3 i 0-3 – 0 punktów 

 

2. O kolejności zajętych miejsc decyduje: 

• większa liczba zdobytych punktów, 

• różnica setów, 

• różnica małych punktów, 

• jeżeli powyższe kryteria nie określą kolejności decyduje wynik meczu, który został rozegrany 

pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

3. Obowiązuje czas i miejsce rozgrywania meczów podane w terminarzu. Drużyna, która w ciągu 15 

minut od wyznaczonego czasu nie stawi się do gry przegrywa walkowerem: 3:0 (25:0;25:0;25:0;) 

4. W wypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi, przed zakończeniem rundy zasadniczej 



rozgrywek – wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane. 

 

5. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna 

wygrywa spotkanie walkowerem: 3:0 (25:0;25:0;25:0;) 

 

6. Drużyna może oddać tylko trzy mecze walkowerem w trakcie trwania całych rozgrywek Ligi. 

Kolejny walkower będzie oznaczał wycofanie drużyny z rozgrywek. 

VII. SPRAWY RÓŻNE 

1. Organizator zapewnia obsługę sędziowską, techniczną oraz sprzęt do gry i nagrody. 

2. Organizator zapewnia do rozgrywek piłki typu MIKASA/MOLTENY. 

3. Zawodnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez organizatora ich wizerunku (foto, wideo) 

dla celów marketingowych i promocyjnych Lubskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki 

4. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. 

5. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatniach. 

7. Wszelkie szkody powstałe w obiektach sportowych pokrywają bezpośredni sprawcy 

8. Każda osoba przebywająca na hali widowiskowo-sportowej jest zobowiązana do przestrzegania 

regulaminu hali widowiskowo-sportowej. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian poszczególnych punktów regulaminu. O zmianach 

tych kapitanowie drużyn będą niezwłocznie informowani. 

10. Wszystkie informacje oraz dokumenty dotyczące funkcjonowania LALPS znajdują się na stronie 

internetowej www.osir.lubsko.pl w zakładce LALPS 

11. Wskazane jest, by drużyna występowała w jednolitych koszulkach. Brak jednolitych koszulek nie 

będzie karany. 

12. Jeżeli w drużynie występuje zawodnik na pozycji libero, to jego strój musi zdecydowanie 

odróżniać go od pozostałych zawodników. 

13. W wyjątkowym przypadku (wypadki losowe – kontuzja, kłopoty komunikacyjne itp.) drużyna 

może wystąpić w meczu w czteroosobowym składzie – nie może to być jednak “zagrywka taktyczna”. 

14. Protesty przyjmowane będę jedynie w formie pisemnej w następnym dniu roboczym /po 

rozegranym meczu/ w siedzibie Organizatora 

15. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych na 

obiektach sportowych. 

16. O innych sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Organizator. 

http://www.osir.lubsko.pl/

