
REGULAMIN 

Krapkowickiej Amatorskiej Ligi Siatkówki w sezonie  2015/2016. 

1. Organizatorzy:  

   - Gmina Krapkowice  

     Tel. 77/ 44 66 822 w dni powszednie od 7.30 do 15.30 ( w piątki do 14.00 )  

     e-mail: sport@krapkowice.pl, a.gnat@krapkowice.pl, 

2. Miejsce rozgrywek  

   - Hala Sportowa im. Władysława Piechoty, ul. Kilińskiego 3, Krapkowice  

3. Cel zawodów  

  - celem Ligi jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy drużynami  

    grającymi w piłkę siatkową, 

  - propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,  

  - promocja siatkówki wśród mieszkańców miasta i gminy,  

  - wyłonienie zwycięzców zawodów,  

  - zapewnienie uczestnikom profesjonalnych warunków współzawodnictwa sportowego.  

   Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play.  

4. Terminy  

     Mecze rozgrywane będą w każdy czwartek począwszy od dnia 01 października 2015 roku 

     w następujących godzinach:  

     I mecz – godz. rozpoczęcia 20:00, 

    II mecz – ok. godz. 21:00. 

  Rozgrzewka od 19:30 na małej sali. 

5. Warunki uczestnictwa, zgłoszenia drużyn: 

A) Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pisemnego zgłoszenia drużyny zawierającego:  

   - listę zawodników (min 6 osób max 12 osób) wraz z nazwą drużyny,  

   - jednolite stroje z numerami na koszulkach,  

   - imię i nazwisko kapitana drużyny, telefon kontaktowy, oraz email  

   - oświadczenie o rozgrywaniu spotkań na własne ryzyko i nie roszczeniu żądań  

     wobec organizatorów w przypadku NW.  

   - w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. 



B) W przypadku mniejszej liczby osób w trakcie trwania ligi zespół może uzupełnić  

    swój skład, jednakże do liczby zawodników w drużynie max 12 osób, w nieprzekraczalnym  

    terminie do dnia 30.12.2015 roku.  

C) Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania ligi  

    zawodnik nie ma możliwości zmiany drużyny.  

D) Kierownik drużyny jest zobowiązany do bieżącego śledzenia strony internetowej  

    www.krapkowice.pl, gdyż tam będą umieszczane wszelkie informacje dotyczące  

    rozgrywek.  

E) W rozgrywkach uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy gminy Krapkowice i ich 

     przyjaciele   z wyjątkiem zawodników aktualnie zgłoszonych bądź zgłoszonych  

     w ciągu ostatniego jednego roku do rozgrywek ligowych i posiadających licencję  

     zawodniczą. 

   Warunkiem udziału w rozgrywkach jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do  

   25.09.2015 r. listy zawierającej imienny skład zespołu oraz jego nazwę.  

F) Zgłoszenia drużyn przyjmuje Andrzej GNAT na adres e-mail: a.gnat@krapkowice.pl  

G) Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego w wysokości 150,00 zł na podane 

niżej konto:  

   ( będzie podane w odrębnym komunikacie) 

  z dopiskiem „ KALS 2015/2016 „nazwa drużyny”  

   Wpisowe musi być opłacone przed pierwszym meczem. W przypadku nie uregulowania  

  drużyna nie będzie dopuszczona do rozgrywek. 

6. Organizacja zawodów, system rozgrywek: 

A) Mecze rozgrywane będą systemem ligowym (faza zasadnicza) – mecz i rewanż – zgodnie 

     z terminarzem, umieszczonym na stronie internetowej.  

B) Godzina rozpoczęcia meczu (podana w terminarzu) nie może ulec zmianie z powodu  

   nieobecności jednej z drużyn lub niepełnego składu. Niewystawienie drużyny (co najmniej  

   4 zawodników) dokładnie o godzinie podanej w terminarzu spowoduje przyznanie  

   walkoweru drużynie przeciwnej.  

C) Jeśli dana drużyna nie zgłosi organizatorowi oraz drużynie przeciwnej do godz. 15 w dniu  

   rozgrywania swojego meczu swojej nieobecności ukarana ona będzie karą finansową w  

   wysokości 50,- zł oraz walkowerem. 



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

   www.pzps.pl ) i prowadzone przez wykwalifikowanych sędziów.  

E) Zawodnicy drużyn występujących w lidze zobowiązani są do gry w jednakowych  

   koszulkach. Jeżeli w drużynie występuje zawodnik na pozycji Libero to jego strój musi  

   zdecydowanie odróżniać go od pozostałych zawodników. Organizator zapewnia tylko  

   piłki meczowe.  

F) Zawodnicy występujący w lidze mają obowiązek posiadania dowodów tożsamości podczas  

   meczów. Sędzia oraz kapitan drużyny przeciwnej mają prawo weryfikacji tożsamości  

   zawodników drużyny przeciwnej. 

G) W przypadku wycofania się drużyny z ligi, przed zakończeniem rozgrywek – wszystkie  

   wyniki meczów z jej udziałem zostają anulowane. 

H) Mecze rozgrywane są do 3 wygranych setów. Punktacja:  

   3 pkt. za zwycięstwo 3-0 i 3-1,  

   2 pkt. za zwycięstwo 3-2,  

   1 pkt. za porażkę 2-3,  

   0 pkt. za porażkę 0-3 i 1-3 

 

    W przypadku przegrania meczu na skutek walkowera, drużynie przegrywającej  

   odejmowany jest jeden punkt, zwycięzca natomiast otrzymuje za zwycięstwo 3 punkty.  

 

I) O kolejności w tabeli decyduje liczba punktów i stosunek setów, a w przypadku identycznej  

   liczby punktów i stosunku setów, decydują wyniki bezpośrednich spotkań między  

   drużynami zainteresowanymi.  

J) Formuła meczów finałowych ( tylko cztery zespoły): 

    - o miejsce pierwsze – 1 i 2 drużyna po fazie zasadniczej, 

    - o miejsce trzecie – 3 i 4 drużyna po fazie zasadniczej, 

   Rywalizacja do dwóch wygranych meczów.  

K) Aktualna tabela, oraz wyniki wszystkich meczów będą umieszczone na stronie  

     internetowej : www.krapkowice.pl  oraz fb. 

 

http://www.krapkowice.pl/


7. Odpowiedzialność  

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:  

   - ubezpieczenie zawodników,  

   - skradzione lub uszkodzone rzeczy w trakcie rozgrywania zawodów,  

   - nieszczęśliwe wypadki, które mogą mieć miejsce podczas rozgrywek Ligi.  

8. Nagrody  

   Zwycięzca rozgrywek otrzyma Puchar Burmistrza Krapkowic; zespoły, które zajęły 

   miejsca   I- IV nagrody niespodzianki; wszystkie zespoły otrzymają dyplomy.  

9. Postanowienia końcowe  

   - organizator nie dopuszcza możliwości przekładania terminów rozgrywanych meczów.  

     W przypadku nie stawienia się drużyny na mecz zgodnie z terminarzem rozgrywek – 

     drużyna   jest ukarana walkowerem. Trzeci walkower wyklucza drużynę z ligi,  

   - drużyna do meczu przystępuje w minimum 4-osobowym składzie, w przypadku mniejszej  

      liczby zawodników- mecz będzie uznany na korzyść drużyny przeciwnej,  

   - zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.  

     Obowiązek  ubezpieczenia  należy do zgłaszających,  

   - koszty związane z organizacją turniejów pokrywa organizator,  

   - prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie organizatorowi,  

   - wszystkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej:  

      www.krapkowice.pl  

 


