REGULAMIN
I. Organizator rozgrywek
* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach
II. Cel ŻALS
* popularyzacja siatkówki wśród społeczeństwa
* wyłonienie Mistrza Żorskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki
III. Miejsca i terminy rozgrywania spotkań
1. Hala Sportowa MOSiR Żory, ul. Folwarecka 10.
2. Spotkania rozgrywane będą w soboty lub niedziele według ustalonego harmonogramu, w miesiącach:
październik 2014 – maj 2015
3. Terminarz rozgrywek zostanie ustalony podczas spotkania organizacyjnego z kapitanami drużyn.
4. O wszelkich nagłych zmianach dotyczących terminu rozegrania spotkań kapitanowie drużyn zostaną
poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną przez organizatora min 5 dni przed zmianą.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w ustalonym harmonogramie w przypadku organizacji imprez
sportowo-kulturalnych odbywających się w hali.
6. Dopuszcza się rozegranie jednego spotkania przez drużynę w innym terminie (zgoda kapitanów obydwu
drużyn), ale musi ono być rozegrane awansem tj. przed datą spotkania wg terminarza. Kapitanowie obydwu drużyn
potwierdzają wynik rozegranego spotkania 1 dzień przed datą spotkania wg terminarza organizatora rozgrywek.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na zmiany terminów rozgrywania poszczególnych
gier poza wyznaczonym harmonogramem.
IV. Ustalenia organizacyjne
1. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Organizator jest odpowiedzialny za następujące przygotowania do rozgrywek:
a) udostępnienie 2 boisk (3 sektorów w hali sportowej),
b) udostępnienie piłek do rozgrywania meczów,
c) zapewnienie obsługi sędziowskiej i medycznej.
3. Organizator zapewnia drużynom rozgrywającym dane spotkanie jedną szatnię, na 20 minut przed rozpoczęciem
meczu (klucz pobiera kapitan drużyny, bądź w razie jego nieobecności inny zawodnik).
4. Organizator zobowiązuje uczestników do o pozostawienie szatni i natrysków w stanie należytego porządku (stan
pomieszczenia odbierany jest w obecności pracownika hali przy odbiorze klucza).
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
6. Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu na terenie obiektu.
7. W przypadku przekroczenia niniejszego regulaminu, w stopniu nieprzewidzianym ostateczne decyzje podejmuje
organizator, a uczestnik dostosuje się do decyzji bez prawa odwołania.
8. Wszystkie informacje uzupełniane będą na stronie internetowej MOSiR-u oraz na tablicy informacyjnej
dotyczącej ŻALS w Hali Sportowej.
9. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.
V. Warunki przystąpienia do rozgrywek – uczestnicy ŻALS
1. Zawodnik ligi amatorskiej
a) w kat. mężczyzn nie może być zgłoszony w IV,III, II, I lidze oraz ekstraklasie w sezonie 2013/2014, 2014/2015
b) w kat. kobiet II, I lidze oraz ekstraklasie w sezonie 2013/2014, 2014/2015
2. Stwierdzenie nieprawidłowości w zgłoszeniu dyskwalifikuje drużynę.
3. Warunkiem udziału w lidze jest prawidłowe wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata
wpisowego ( w zależności od kategorii oraz formy ubezpieczenia) do dnia 28.09.2014r.
4. O udziale drużyny w lidze decyduje kolejność dostarczenia zgłoszenia wraz z wpisowym.
5. Zgłoszenia przyjmuje organizator w Hali Sportowej MOSiR, ul. Folwarecka 10: Dział Sportowy, tel. 43-41-172
w godz. od 7.30 do 15.30 lub kasa hali w godz. od 6.00 do 22.00
6. Spotkanie organizacyjne z kapitanami drużyn, dotyczące rozgrywek oraz terminarza spotkań odbędzie się
29.09.2014 r, o godzinie 17.00 w sali narad Hali Sportowej przy ul. Folwareckiej 10. Obecność kapitanów
obowiązkowa.

7. Drużyny i zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW lub ubezpieczają się we własnym zakresie - w
zależności od wyboru formy wpisowego. Ubezpieczenie NNW (PZU S.A.) obejmuje wypłatę odszkodowania za
uszczerbek na zdrowiu lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie obowiązuje na czas
trwania imprezy (bez drogi). Suma ubezpieczenia 5.000 zł/osobę.
8. W przypadku drużyn, które wybrały wersję z ubezpieczeniem, a będą rozgrywać spotkanie w terminie innym niż
podany przez organizatora, zobowiązane są do podania: daty, miejsca, godziny rozgrywek, a także osoby
odpowiedzialnej za organizację.
9. W przypadku wybrania opcji wpisowego bez ubezpieczenia od NNW organizator rozgrywek nie ponosi
odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, a biorący udział w
rozgrywkach zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
10. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w
rozgrywkach.
11. Każdy z uczestników własnoręcznym podpisem oświadcza, że:
a) zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego treść oraz wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i
przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w
Żorach, ul. Wolności 36A, 44-240 Żory, w celu niezbędnych do wykonania statutowych zadań MOSiR,
b) wyraża dobrowolnie zgodę na wykorzystanie zdjęć ze swoim wizerunkiem w celach niezbędnych do wykonania
statutowych zadań MOSiR.
VI. Obowiązki drużyn i zawodników
1. Obowiązki Drużyn:
a) drużyna może liczyć maksymalnie 15 zawodników,
b) po pierwszej fazie, a przed przystąpieniem do drugiej fazy rozgrywek, zespół może dokonać zmian w liście
zgłoszenia: wymieniając 3 zawodników lub w przypadku niepełnej listy dopisując maksymalnie 3 zawodników nie
przekraczając jednak wymaganej maksymalnej liczby w zespole tj. 15 osób.
c) zawodnik może w trakcie sezonu rozgrywkowego występować tylko w jednym zespole,
d) drużyna musi posiadać kierownika (kapitana) drużyny, który jest jej reprezentantem w sprawach
organizacyjnych,
e) członkami drużyny mogą być:
- w kategorii open – mężczyźni ( bez ograniczeń wiekowych)
- w kategorii kobiet i dziewcząt ( bez ograniczeń wiekowych)
f) zawodnicy zobowiązani są do posiadania strojów sportowych oraz obuwia sportowego,
g) do rozgrzewki drużyny winny posiadać własne piłki,
h) drużyny mają obowiązek zająć i opuścić szatnię 20 minut przed rozpoczęciem i po zakończeniu spotkania.
2. Obowiązki zawodnika:
a) każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i terminarzem rozgrywek nieznajomość ich nie będzie traktowana jako wytłumaczenie.
b) każdy z zawodników winien posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość i okazać go organizatorowi na
każde jego wezwanie oraz okazać kapitanowi drużyny przeciwnej na jego prośbę,
c) każdy uczestnik przystępując do rozgrywek podpisuje formularz zgłoszeniowy, i tym samym wyraża zgodę na
warunki zawarte w regulaminie,
d) zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność i podpisują stosowne oświadczenie,
3. Obowiązki trenera, kapitana lub kierownika drużyny:
a) 5 minut przed rozpoczęciem spotkania trener, kierownik lub kapitan drużyny wypełnia protokół zawodów oraz
podpisuje go po zakończeniu spotkania w obecności sędziego,
b) protesty dotyczące przebiegu zawodów wpisuje kapitan do protokołu – do 30 minut po zakończeniu potkania,
c) osoba wyznaczona pobierająca klucz do szatni, jest za niego odpowiedzialna i zwraca go przedstawicielowi
organizatora (do rąk własnych) najpóźniej 20 minut po zakończeniu spotkania,
d) przerwę na żądanie zgłasza trener, kierownik lub kapitan drużyny sędziemu głównemu odpowiednim gestem lub
słowem.
VII. Sędziowie
1. W trakcie każdej kolejki ŻALS spotkania sędziować będą sędziowie boiskowi.
2. Sędzia główny prowadzi jednoosobowo całe spotkanie i podejmuje ostateczną decyzję w sprawach
spornych. Sędzia po zakończeniu spotkania podpisuje protokół z meczu w obecności kapitanów drużyn.
VIII. Prawa drużyn i zawodników
1. W sytuacjach spornych tylko kapitan ma prawo interpretacji decyzji sędziego.

2. Drużyna w osobie kapitana ma prawo złożyć protest, najpóźniej 30 minut po zakończeniu spotkania (pisemnie
na odwrocie protokołu spotkania z podpisem własnoręcznym).
3. Każda drużyna ma prawo na czas rozgrywania do rozwieszania 1 banera reklamowego.
IX. Kary
1. Organizator ustala karę pieniężną dla zawodników za szczególnie niesportowe zachowanie się podczas meczu,
przed i po meczu, a decyzję o tym podejmuje sędzia oraz organizator.
2. W przypadku ukarania zawodnika czerwoną kartką zostaje nałożona na niego kara finansowa w wysokości
50,00 oraz wyklucza się go z danego meczu oraz kolejnego jednego spotkania. Drugie przewinienie tego samego
zawodnika powoduje jego dyskwalifikację z całości rozgrywek bez możliwości wpisania w jego miejsce nowego
zawodnika.
3. Potwierdzenie opłaty kary finansowej (na konto: ING Bank Śląski o/Żory 06 1050 1676 1000 0004 0269 3725)
należy przedstawić organizatorowi. Niezapłacenie kary w terminie 7 dni będzie podstawą do wykluczenia
zawodnika z rozgrywek.
X. Weryfikacja, system, punktacja i protesty
1. Weryfikację zawodników przeprowadza organizator, na podstawie protokołów spotkań.
2. Rozgrywki będą przeprowadzone systemem „każdy z każdym” w czterech rundach oraz następnie systemem 1 –
2, 3 – 4 (drużyny zajmujące odpowiednie miejsca po czterech rundach) do wyłonienia zwycięzcy rozgrywek i
ustalenia kolejności końcowej.
3. Ocena punktowa gry o mistrzostwo jest następująca:
a) zespół wygrywający spotkanie w stosunku 3:0 lub 3:1 otrzymuje za zwycięstwo 3 punkty meczowe (duże
punkty), a przegrywający 0 punktów.
b) zespół wygrywający spotkanie w stosunku 3:2 otrzymuje 2 punkty, a przegrywający - 1 punkt (duże punkty).
4. W przypadku, gdy drużyna w trakcie pierwszej rundy rozgrywek wycofa się, lub zostanie wykluczona,
wszystkie mecze przez nią rozegrane i mające się odbyć zostaną zweryfikowane jako nieodbyte – bez punktów za
walkower dla rywala. W przypadku, gdy drużyna wycofa się lub zostanie wykluczona w czasie drugiej rundy –
wyniki rundy pierwszej zostają zaliczone, natomiast spotkania drugiej rundy – rozegrane zostają zaliczone, a
mające się odbyć będą liczone jako walkower dla rywala.
5. Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower, gdy:
a) drużyna z własnej winy nie stawiła się na spotkanie, lub spóźni się więcej niż 5 minut,
b) drużyna stawi się do spotkania z ilością zawodników mniejszą niż 5 osób,
c) drużyna pomimo wezwań sędziego nie podejmuje gry,
d) w drużynie wystąpił zawodnik nieuprawniony.
Pierwszy walkower skutkował będzie odjęciem 2 punktów. Drużyna ukarana 2 walkowerami zostaje wykluczona z
rozgrywek. Walkower w meczu rundy „play-off” skutkuje zakończeniem rywalizacji w danej parze.
5. Kolejność zespołów w tabeli ustala się według zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości
punktów o miejscu decydują kolejno:
a) różnica wygranych i przegranych setów,
b) różnica małych punktów,
c) bezpośredni pojedynek.
6. Organem upoważnionym do rozpatrywania protestów jest organizator ligi, który zobowiązany jest do
rozpatrzenia protestu w terminie do 7 dni od daty jego złożenia i powiadomienia stron o decyzji.
XI. Nagrody
1. Za miejsca I-III nagroda pieniężna określona przez organizatora (I miejsce=500,00 zł; II miejsce = 300,00 zł; III
miejsce = 200,00 zł) *
2. Puchary za miejsca I-III
3. Dyplomy dla wszystkich drużyn.
XII. Przepisy gry
1. Spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę, zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki
Siatkowej, z przedstawionymi w niniejszym regulaminie zmianami i uzupełnieniami.
2. Każdej drużynie przysługują 2 przerwy na żądanie, w każdym secie (nie ma innych przerw w setach).
3. Przerwa między setami trwa maksymalnie 3 minuty.
4. Na ławce podczas meczu, jak i przed spotkaniem, mogą znajdować się tylko osoby wpisane do protokołu.
5. Zespół występujący w składzie 5-osobowym nie wystawia do gry zawodnika – libero.
6. W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „fair-play”.

UWAGI:
W zależności od ilości zgłoszonych drużyn w poszczególnych kategoriach powyższy regulamin może ulec
zmianie.

Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach

* organizator zastrzega sobie zmianę wysokości nagród w zależności od ilości zgłoszeń

