REGULAMIN ROZGRYWEK
SANOCKIEJ LIGI SIATKÓWKI
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem rozgrywek Sanockiej Ligi Siatkówki, zwanej dalej „SLS”, jest Stowarzyszenie
Towarzystwo Sportowe „Volleyball” Sanok (TSV Sanok) z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 10 oraz MOSIR
Sanok. Patronat nad rozgrywkami objął Burmistrz Miasta Sanoka.
2. Celem rozgrywek jest:
a) popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w środowisku społecznym,
b) integracja sympatyków siatkówki z regionu,
c) popularyzacja piłki siatkowej,
d) wyłonienie najlepszych drużyn amatorskich regionu.

Rozdział II
Warunki uczestnictwa,
1. Uczestnicy rozgrywek:
a) w rozgrywkach mogą wziąć udział amatorskie drużyny siatkarskie z Sanoka i okolic.
b) do rozgrywek nie mogą być zgłoszeni zawodnicy występujący w bieżącym lub poprzednim sezonie
w rozgrywkach III lub wyższej ligi siatkówki prowadzonej przez PZPS i jego oddziały.
2. Każda drużyna może zgłosić do rozgrywek od 7 do 14 zawodników/zawodniczek, z uwzględnieniem
poniższych kryteriów:
a) wiek zawodnika/zawodniczki nie może być niższy niż 15 lat
b) zawodnik/zawodniczka może występować tylko w jednym zespole
Uwaga: występ młodszych zawodników możliwy jest po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub
opiekunów.
3. Skład drużyny może być mieszany, pod względem wieku i płci.
4. Drużyna musi posiadać kapitana drużyny, który jest jej reprezentantem w sprawach organizacyjnych i
osobą upoważnioną do kontaktu z organizatorem rozgrywek.
5. Termin zgłaszania zespołów upływa 31.12.2018.
6. Listy zawodników muszą być zgłoszone do organizatora na dzień przed przystąpieniem do pierwszego
meczu. Ostatecznych zmian w składach poszczególnych drużyn można dokonać do 31 stycznia 2019.
7. Uczestnictwo w rozgrywkach jest bezpłatne.
Organizatorzy i uczestnicy dziękują Burmistrzowi Miasta Sanoka, Staroście i Zarządowi Powiatu Sanockiego
oraz Dyrektorom wszystkich szkół w których są rozgrywane mecze za bezpłatne użyczenie sal sportowych.
8. Uczestnikom „SLS” zaleca się posiadanie strojów sportowych oraz obowiązkowo posiadania obuwia
sportowego z niepozostawiającą śladów podeszwą.

Rozdział III
Organizacja rozgrywek
1. Pierwszy etap rozgrywek Sanockiej Ligi Siatkówki zostanie rozegrany systemem „ każdy z każdym” (bez
rundy rewanżowej).
2. W drugim etapie osiem najlepszych drużyn zostanie podzielone na cztery pary ćwierćfinałowe, które
rozegrają pomiędzy sobą mecze o awans do półfinałów. Rozgrywki na tym etapie będą się odbywać
system do dwóch wygranych meczów z ewentualnym „Złotym setem”, który zostanie rozegrany, jeżeli
po dwóch meczach bilans będzie wynosił 1:1.
3. Mecze półfinałowe i finałowy zostaną rozegrane w trakcie jednego weekendu w ramach
organizowanego przez TSV Sanok i MOSIR Sanok turnieju siatkówki dla drużyn dziecięcych
i młodzieżowych.

4. Wszystkie mecze pierwszego etapu Sanockiej Ligi Siatkówki zostaną rozegrane systemem do dwóch
wygranych setów (ewentualny trzeci set będzie rozgrywany do 15 punktów).
5. Ustala się wysokość zawieszenia siatki na 2,43 m.
6. Klasyfikacja końcowa będzie tworzona na podstawie sumy zdobytych punktów:
a) za zwycięstwo 2:0 drużyna otrzyma 3 punkty ;
b) za zwycięstwo 2:1 drużyna otrzyma 2 punkty;
c) za przegraną 1:2 drużyna otrzyma 1 punkt;
d) za przegraną 0:2 drużyna otrzyma 0 punktów.
7. W przypadku równej ilości punktów decydować będzie kolejno:
a) większy stosunek wygranych do przegranych setów;
b) bezpośredni pojedynek pomiędzy zespołami.
8. Wszystkie mecze „SLS” rozgrywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami gry w piłkę siatkową,
zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej.
9. Mecze będą rozrywane piłkami MOLTEN V5M5000. Dopuszcza się możliwość rozgrywania meczy
innymi piłkami w przypadku, gry obie drużyny wyrażą na to zgodę. Mecze półfinałowe i finałowe będą
rozgrywane tylko piłkami MOLTEN V5M5000.
10.Mecze etapu pierwszego nie będą sędziowane przez sędziów zewnętrznych. Organizator zakłada
podejście Fair Play uczestników i uczciwe sędziowanie oraz przeprowadzenie zawodów przez drużyny
we własnym zakresie.
11.Mecze ćwierćfinałowe i następne będą prowadzone przez wyznaczonych sędziów.
12.Przed rozpoczęciem każdego z meczów kapitan drużyny może sprawdzić, czy wszyscy zawodnicy
drużyny przeciwnej są zgłoszeni do rozgrywek – dlatego każdy zawodnik musi mieć przy sobie
dokument tożsamości ze zdjęciem. Ujawnienie ewentualnego zawodnika, który nie jest zgłoszony
wykluczy jego udział w meczu i będzie skutkowało ukaraniem drużyny odjęciem 2 punktów z tabeli
wyników.
13. Jeżeli kapitan drużyny nie dokona weryfikacji tożsamości składu drużyny przeciwnej i rozegrany
zostanie mecz, zażalenia na temat udziału nieuprawnionych zawodników w tym meczu nie będą
rozpatrywane przez organizatora.
14.W przypadku nie przybycia drużyny na mecz lub stawienia się zespołu zdekompletowanego, wynik
meczu klasyfikuje się jako walkower dla drużyny przeciwnej. W przypadku drugiego walkowera drużyna
zostaje wycofana z rozgrywek
15.Dopuszcza się zmianę terminów lub miejsc rozgrywania poszczególnych meczów po wcześniejszym
uzgodnieniu przez kapitanów zainteresowanych drużyn i zgłoszeniu tego faktu do organizatora.
16. Bieżące wyniki rozgrywek i komunikaty dotyczące tych rozgrywek będą publikowane na profilu
TSV Sanok na facebooku: https://www.facebook.com/tsvSanok/

Rozdział IV
Uwagi końcowe
1. Z Regulaminem Rozgrywek winien zapoznać się każdy zawodnik, kapitan drużyny oraz sędziowie przed
rozpoczęciem rozgrywek.
a) nieznajomość niniejszego Regulaminu nie jest argumentem w sprawach spornych.
b) przystąpienie do rozgrywek, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie warunków
zawartych w regulaminie.
2. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Drużyny i zawodnicy ubezpieczają
się we własnym zakresie.
3. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód
na zdrowiu i mieniu, biorących udział w rozgrywkach zawodników.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie hali.
5. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozgrywek decyzje podejmuje Organizator
a uczestnik dostosowuje się do decyzji bez prawa odwołania.

