
   
 

Regulamin Rakszawskiej Ligi Siatkówki 2015/2016 

§ 1 

Rakszawska Liga Siatkówki jest ligą amatorską organizowaną przez Klub Sportowy TKF W 

Rakszawie, zwany dalej organizatorem. 

§ 2 

Cel  rozgrywek: 

 

1. Propagowanie piłki siatkowej w Gminie Rakszawa 

2. Podniesienie poziomu sportowego dyscypliny piłki siatkowej. 

3. Prezentowanie zdrowych form spędzania wolnego czasu.       

4. Ukazywanie społeczności lokalnej piękna  dyscypliny. 

5. Kształtowanie pozytywnego modelu dopingu sportowego, propagowanie idei fair play. 

6. Motywacja do budowania lokalnych drużyn.  

   

§ 3 

Warunki przystąpienia do rozgrywek:  

1. Podpisanie przez zawodników i dostarczenie organizatorowi oświadczenia o  

znajomości regulaminu   ustaleniach  organizatora dt przebiegu turnieju i spraw 

porządkowych ( wzór  dostępny jest na stronie lub u  organizatora przed rozpoczęciem 

1 kolejki spotkań) . 

 

2. W przypadku zawodników niepełnoletnich pozwolenie na udział w rozgrywkach 

podpisane przez obu rodziców lub prawnych opiekunów (o ile aktualna sytuacja 

rodzinna na to pozwala, w przypadku braku jednego z rodziców należy podać krótkie 

uzasadnienie.) Wzór dostępny jest na stronie internetowej   

§ 4 

3. Mecze rozgrywane są zgodnie z oficjalnymi przepisami PZPS i ustaleniami 

organizatora, a nad przebiegiem spotkań czuwają sędziowie wyznaczeni przez 

organizatora.  

                                                                 

§ 5 

Zawodnicy: 

 

1. W rozgrywkach Rakszawskiej Ligi siatkówki mogą brać udział wszyscy chętni 

których stan zdrowia pozwala na uprawianie dyscypliny 

2. Ze względu na amatorski charakter rozgrywek organizator dopuszcza udział w 

drużynie 1 zawodnika zrzeszonego- nie dotyczy zawodników gimnazjum Rakszawa ( 

posiadającego aktualną kartę zawodniczą w PWZPS) . 

3. W czasie spotkań obowiązuje strój sportowy (obuwie, spodenki, koszulka lub dres)   

4. Zawodnicy zobowiązani są do dbałości o obiekt na którym rozgrywane są zawody.  

     W przypadku uszkodzeń przez zawodników organizator może dochodzić pokrycia 

     wyrządzonych szkód. 

5. Zwodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą 

dopuszczani do udziału w rozgrywkach. 

6. Na stroju sportowym nie może być umieszczona grafika lub tekst uznawany za 

obraźliwy, nieestetyczny lub raniący czyjeś uczucia. 

7. W przypadku wprowadzenia na boisko nieuprawnionego zawodnika – (np.  zawodnika 

nie zgłoszonego do składu drużyny ) drużyna  przegrywa mecz walkowerem. – 

ostateczna decyzja należy do Zarządu TKF. 

8. Drużyna nie posiadająca pełnego  składu (6–ciu zawodników) nie będzie dopuszczona 

do rozgrywania spotkań. 

9. W przypadku zdekompletowania składu w czasie meczu do 5–ciu zawodników  

kontynuowanie gry jest możliwe tylko za zgodą drużyny przeciwnej ( kapitanowie 

drużyn podpisują zgodę w protokole meczu). 



   
10.  Drużyny które uzupełniają skład w trakcie rozgrywek musza zgłosić  

zawodnika przed rozpoczęciem spotkania do organizatora rozgrywek , który 

podejmuje decyzje o dopuszczeniu zawodnika do rozgrywek. Zawodnik potwierdza 

podpisem zapoznanie   się z regulaminem rozgrywek i ustaleniami organizatora.  

11. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad zamieszczonych w regulaminie. 

W przypadku łamania zasad regulaminu, zawodnik może zostać usunięty z listy 

startowej drużyny, co w konsekwencji może skutkować dyskwalifikacją całej drużyny. 

 

 

 

§ 6 

Terminarz rozgrywek: 

1. O terminie i czasie spotkania informuje organizator rozgrywek przed każdą kolejką 

spotkań   poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej tkfrakszawa.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w terminarzu rozgrywek. 

§ 7 

 

System Rozgrywek: 

12 zgłoszonych drużyn  zostanie podzielonych na dwie grupy po 6 drużyn 

Rozgrywki w grupach zostaną przeprowadzone wg systemu „każdy z każdym” 

Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy rozegrają półfinały wg zasady: 

1 drużyna grupy A z 2 drużyną grupy B 

1 drużyna grupy B z 2 drużyną grupy A 

Zwycięzcy zagrają w finale, a drużyny przegrane o 3 miejsce  

Pozostałe drużyny zagrają o kolejne miejsca tj: 

5  - drużyny które zajęły w grupach 3miejsca 

7-  drużyny które zajęły w grupach 4 miejsca 

9 - drużyny które zajęły w grupach 5 miejsca 

11- drużyny które zajęły w grupach6 miejsca 

Podział drużyn na grupy A i B. 

Podział drużyn nastąpi w wyniku losowania wg zasad  ustalonych przez organizatora: 

§ 8 

  

Tabela rozgrywek: 

1. Mecze w rundzie zasadniczej rozgrywane są zgodnie z oficjalnymi przepisami PZPS 

do 2 wygranych setów, a nad przebiegiem spotkań czuwają sędziowie wyznaczeni 

przez organizatora  

2. Organizator może zmienić zasady rozgrywania meczów w zakresie ilości setów w 

rundzie play-off  

3. O miejscu w tabeli decyduje w następującej kolejności: 

a) Suma zdobytych punktów:   

Punktacja meczów: Zwycięstwo 2:0  - zespół wygrany 3 pkt, przegrany 0 pkt 

                                                         Zwycięstwo 2:1 – zespół wygrany 2 pkt, przegrany 1 pkt 

b) Liczba zwycięstw w rozgranych spotkaniach 

c) Różnica  zdobytych setów 

d) Różnica zdobytych punktów. 

e) Bezpośredni pojedynek 

4. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek w trakcie trwania ligi wszystkie 

wyniki zdobyte z udziałem tej drużyny zostają anulowane. 

 

 

 

 



   
                                                                     §9 

  

Ustalenia organizacyjne  :                                                                 

1. Uczestnicy rozgrywek Rakszawskiej Ligi Siatkówki  rozgrywają mecze wyłącznie na 

własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców, prawnych opiekunów. 

2. Ubezpieczenie NW opłaca sobie każdy uczestnik indywidualnie. 

3. Organizator nie zapewnia kwalifikowanej opieki medycznej na rozgrywanych 

zawodach. 

§ 10 

Obowiązki zawodników: 

1. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad zamieszczonych w regulaminie. 

W przypadku łamania zasad regulaminu, zawodnik może zostać usunięty z listy 

startowej drużyny, co w konsekwencji może skutkować dyskwalifikacją całej drużyny.  

2. Kierownicy drużyn zobowiązani są dostarczyć przed rozpoczęciem meczu  

oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na udział w rozgrywkach dla zawodników 

niepełnoletnich. 

3. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach zobowiązani są do posiadania dowodu 

tożsamości . 

4. Odpowiedzialność za drużynę wobec organizatorów ponosi osoba zgłaszająca drużynę 

( kierownik drużyny) 

5. Drużyny startują na własną odpowiedzialność. 

6. Na terenie obiektu hali sportowej ZSTG i w jej sąsiedztwie obowiązuje zakaz 

spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu 

7. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu będą usuwani z obiektu, a drużyna którą 

reprezentują  wykluczona z rozgrywek. 

 

§ 11 

Wszelkie kwestie nie uregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator rozgrywek. 

 

 

 

Zarząd TKF w Rakszawie 


