
REGULAMIN
X edycji Złotowskiej Ligi Piłki Siatkowej 

 sezon 2018/2019 

1. Cele Ligi: 
a. promowanie zdrowego stylu życia poprzez rekreację,
b. umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi drużynami grającymi w piłkę 
siatkową, 
c. wyłonienie Mistrza Złotowa sezonu 2018/2019.

2. Organizatorem ligi jest Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, al. Piasta 26. Oficjalna 
strona rozgrywek (terminarz, wyniki, tabela) – www.zcas.zlotow.pl.

3.  Miejsce  rozgrywek:  Hala  Widowiskowo  –  Sportowa  "ZŁOTOWIANKA",  ul.  Bohaterów 
Westerplatte 9a w Złotowie. Mecze będą odbywały się w czwartki o godz. 18:30 i 20:00. Start 
ligi - 11 października 2018r. Organizator nie przewiduje zmian terminów spotkań.

4.  Drużyna  może  zgłosić  do  udziału  w  rozgrywkach  maksymalnie  12  zawodników 
(przynajmniej  jedna  kobieta  gra  przez  cały  mecz).  W  przypadku,  gdy  podczas  meczu 
w składzie zabraknie kobiety, drużyna gra mecz w ilości maksymalnie czterech zawodników. 
Każda  drużyna  będzie  mogła  zgłosić  do  rozgrywek  jednego  zawodnika  grającego  na 
szczeblu III ligi pod auspicjami okręgowych związków piłki siatkowej. 

5. System rozgrywek: w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

6.  Zmiany  –  zawodnik  rezerwowy  może  wejść  na  boisko  na  miejsce  zawodnika 
z  ustawienia  początkowego  i  może  być  zmieniony  tylko  przez  tego  zawodnika,  którego 
zastąpił. 

7. Drużyna może wyznaczyć zawodnika libero, informując o tym przed meczem sędziego. 
                                                                                                                               
8. Mecze będą punktowane w następujący sposób:       
- zwycięstwa 3 : 0 oraz 3:1 – 3pkt.
- zwycięstwo 3 : 2 – 2 pkt.
- przegrana 2 : 3 - 1 pkt.
- przegrane 1 : 3 oraz 0 : 3 – 0 pkt.     
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9. O kolejności w tabeli decyduje:
a) ilość zdobytych punktów meczowych, 
b) ilość zwycięstw, 
c) lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do straconych,
d) lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych,
e) wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

10. Sędziów poszczególnych spotkań wyznacza organizator ligi.  W roli sędziów stolikowych 
spotkań występują zawodnicy drużyn nie biorących udział w danym meczu.  

11. Wysokość siatki – 2,35m.                                                  

12.  Warunkiem  udziału  w  rozgrywkach  ZLPS  jest  opłacenie  wpisowego  w  wysokości 
400,00 PLN do dnia 7 października br. 
W sytuacji kiedy zespół zostanie wykluczony z rozgrywek na skutek naruszenia postanowień 
regulaminu lub dobrowolnie wycofa się w trakcie rozgrywek - wpisowe nie będzie zwrócone. 

13.  Po wykluczeniu lub rezygnacji zespołu z gry w ZLPS, kolejne mecze będą weryfikowane 
jako  3:0  dla  drużyny  przeciwnej,  natomiast  dotychczasowe  wyniki  pozostaną  zachowane. 
Wykluczona/wycofana drużyna zostanie przesunięta na ostatnie miejsce w rozgrywkach.
2-krotne niestawienie się na zawody powoduje automatyczne wycofanie z rozgrywek.

14. W każdej drużynie może grać maksymalnie jeden zawodnik grający w rozgrywkach 3. ligi 
pod auspicjami  Okręgowych Związków Piłki  Siatkowej.  Powyższe  ograniczenie  nie dotyczy 
kobiet.                                                                                       
Drużyna,  w  której  zagra  nieuprawniony  lub  niezgłoszony  zawodnik  zostaje  ukarana 
walkowerem 3:0.
14.1.  W  fazie  pucharowej  mogą  grać  wyłącznie  zawodnicy,  którzy  rozegrali  minimum 
3 mecze w rundzie zasadniczej.

15.  Nagrody  –  rzeczowe  oraz  medale  dla  najlepszych  3  zespołów  oraz  wyróżnienia 
indywidualne. 

16.  Każdy  zawodnik  gra  z  własnej  nieprzymuszonej  woli,  wobec  czego  organizatorzy  nie 
ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieszczęście, uszczerbek na zdrowiu spowodowany 
zdarzeniem w trakcie spotkań ligowych.
  
17. Kwestie sporne rozstrzyga ostatecznie organizator. Decyzje podejmowane przez sędziów 
w  trakcie  meczu  są  ostateczne.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem 
obowiązują  przepisy  PZPS  oraz  regulamin  korzystania  z  hali.  Organizator  zastrzega  sobie 
prawo do ewentualnych uzupełnień regulaminu oraz jego ostatecznej interpretacji. 
                                                                                                            
18.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież rzeczy osobistych na terenie hali. 
Impreza  jest  ubezpieczona  w  ramach  OC.  Ewentualne  dodatkowe  ubezpieczenie  NNW 
spoczywa na uczestnikach rozgrywek.

19. Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy składać w biurze ZCAS (Złotów, Aleja Piasta 
26) lub przesłać na adres e-mail: sport.zcas@zlotow.pl do dnia 7.X. br. włącznie.

 ŻYCZYMY NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ!
                                                                           DYREKTOR ZCAS
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