
 

 

 

Regulamin rozgrywek Amatorskiej Ligi Siatkówki wiosna’23  

I. Organizator: 

Fundacja Talent Cieszyn. 

II. Terminy i miejsce: 

1. Rozgrywki ALS wiosna’23 przeprowadzone zostaną pomiędzy 1.02.2023 r. a 10.06.2023 r. zgodnie z wyznaczonym 

przez Organizatora harmonogramem w halach sportowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego. 

2. Wszystkie informacje dotyczące rozgrywek oraz ewentualne zmiany w terminarzu będą na bieżąco  

publikowane na stronie http://fundacjatalent.pl/ 

III. System rozgrywek. 

1. System rozgrywek ALS wiosna’23 zostanie dostosowany do ilości zgłoszonych drużyn, oparty będzie na zasadzie 

mecz i rewanż z możliwością dodatkowych rund play-off. W przypadku podziału na grupy lub na  ligi (1 i 2) do 

rozstawienia uwzględniona zostanie końcowa klasyfikacja rozgrywek ALS jesień’22.  

2. Wszystkie mecze rozgrywek ALS wiosna’23 zostaną rozegrane na zasadach ogólnych. 

3. O miejscu w tabeli decydują kolejno: ilość zdobytych punktów, lepszy stosunek setów zdobytych do straconych, 

lepszy stosunek małych punktów. 

4. Mecze rozegrane zostaną w wynajętych przez gospodarzy i na ich koszt obiektach w dniu tygodnia i o godzinie 

przez siebie wyznaczonej, stałej dla rozgrywek ALS wiosna’23. 

5. Możliwe godziny rozpoczęcia meczów od poniedziałku do piątku pomiędzy 18:00 a 21:00, w soboty i niedziele 

pomiędzy godziną 9:00 a 19:00. 

6. W przypadku zgody obu drużyn i organizatorów godzina rozpoczęcia meczu może wykraczać poza zakres podany w 

pkt. III.5.  

7. Obsługę sędziowską wszystkich meczów rozgrywek ALS wiosna’23 zapewniają organizatorzy. 

IV. Zasady uczestnictwa. 

1. Uczestnictwo w lidze jest dobrowolne, a rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny.  

2. Uczestnicy nie są objęci przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW, każdy biorący w niej udział czyni 

to na własną odpowiedzialność. 

3. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, 

dostarczona jednorazowo do organizatorów przed pierwszym meczem. 

3. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy rocznik 2002 i starsi uczestniczący na podstawie licencji 

wykupionej na sezon 2022/23 w zawodach seniorskich prowadzonych przez PZPS i WZPS w całym kraju. Zawodnik 

biorący udział jednocześnie w w/w rozgrywkach i w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Siatkówki wiosna’23 zostanie 

zdyskwalifikowany do końca rozgrywek. Wszystkie dotychczas rozegrane mecze przez drużynę, którą reprezentował 

ten zawodnik zostaną zweryfikowane na korzyść przeciwników w stosunku 3:0 /25:0; 25:0;25:0/. 

4. Warunkiem uczestnictwa drużyny w rozgrywkach ALS wiosna’23 jest zgłoszenie drużyny drogą mailową na 

biuro@fundacjatalent.pl lub telefonicznie na numer 791 765 550 w odpowiedzi na ogłoszony na stronie 

http://fundacjatalent.pl/ nabór w terminie do 31 stycznia 2023 r. 



5. Każda drużyna przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa określone niniejszym 

regulaminem. 

6. Pełną listę zawodników drużyny należy zgłosić przed trzecim meczem danej drużyny. 

V. Wymogi regulaminowe. 

1. Mecze rozgrywane są zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Gry PZPS z następującymi wyjątkami: 

- dopuszcza się udział zespołów 5 osobowych. 

2. Przed pierwszym swoim meczem w lidze każdy z zawodników zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem 

rozgrywek ALS wiosna’23 , a następnie podpisać oświadczenie o tym, że zapoznał się ze swoimi obowiązkami 

wynikającymi z niniejszego regulaminu. 

VI. Odwołania i protesty. 

1. W trakcie trwania zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje sędzia główny. 

2. Ewentualne protesty będą przyjmowane przez Organizatora za pośrednictwem sędziego głównego. 

3. Dla rozegrania meczu obowiązuje czas i miejsce podane w terminarzu. Drużyna, która w ciągu 15 minut od 

wyznaczonego czasu nie stawi się do gry przegrywa walkowerem zdobywając tym samym zero punktów. 

VII. Sprawy finansowe. 

Warunkiem uczestnictwa drużyny w rozgrywkach jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 500 zł przed 

pierwszym rozgrywanym meczem. 

VII. Sprawy różne. 

1. Wszelkie szkody spowodowane w obiektach, w których odbywają się zawody pokrywają bezpośredni sprawcy. 

2. Wszystkie zespoły w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby towarzyszące im oraz zobowiązane są 

do niesienia czynnej pomocy w jawnych przypadkach naruszenia porządku publicznego. 

3. Odpowiedzialni za kulturę na boisku, porządek w szatni oraz wypełnienie protokołu meczowego są kapitanowie 

zespołów. 

4. Zawodnicy zobowiązani są do respektowania wszystkich decyzji sędziego. 

5. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek organizator nie odpowiada. 

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie  

sali sportowej. 

7. W innych sprawach nie ujętych regulaminem decydują: sędzia główny zawodów i Organizator. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu rozgrywania spotkań z przyczyn od niego 

niezależnych. 

Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i nazwisk uczestników oraz 

zamieszczania informacji o zawodach na stronach internetowych, w prasie, radiu i TV oraz wykorzystania zdjęć 

uczestników w wydawnictwach, gadżetach i innych materiałach promujących ligę. 

Organizatorzy 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków miasta Cieszyna. 


