
REGULAMIN 

Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt 

W SEZONIE 2016 / 2017 

 

 

I. Cel. 

1. Popularyzacja siatkówki jako dyscypliny sportu. 

2. Rywalizacja sportowa i rozwijanie kontaktów między szkołami. 

3. Sposób na aktywne spędzanie czasu wolnego przez młodzież. 

 

II. Organizatorzy. 

1. Opiekunowie drużyn zgłoszonych do Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej 

Dziewcząt w sezonie 2015/2016. 

2. Gimnazja zgłaszające drużyny do Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej 

Dziewcząt w sezonie 2015/2016. 

3. Gmina Stoczek Łukowski. 

4. Gminny Klub Sportowy ARMATY Stoczek Łukowski. 

 

III. Uczestnictwo. 

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zespoły złożone z dziewcząt szkół gimnazjalnych 

niezrzeszone w rozgrywkach Związków Piłki Siatkowej. 

2. Podstawą udziału są listy imienne (zał. nr 1) zawierające od 7 do 18 zawodniczek, z 

rocznika 2001 lub młodszych, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w 

zawodach sportowych. 

3. Za udział w rozgrywkach zawodniczek odpowiada opiekun drużyny. 

4. Liczba zgłoszonych drużyny (zał. nr 2). 

 

IV. Zgłoszenia. 

1. Zespół stanowi minimum 7, a maksimum 18 zawodniczek. 

2. Zgłoszenia imienne zawodniczek należy wypełnić czytelnie na karcie zgłoszeniowej 

według wzoru. 

3. Do zgłoszenia załącza się oświadczenie dyrektora gimnazjum, że zawodniczki 

podlegają ubezpieczeniu w szkole. 

4. Zgłoszenia drużyny należy dokonać do 28 października 2016 r. 

5. W trakcie zawodów do protokołu można wpisać tylko dziewczęta, które zostały 

zgłoszone do rozgrywek. 

6. Zawodniczka w danym sezonie może grać w barwach tylko jednego zespołu. 

7. Zawodniczka wpisana do protokołu a nie będąca na liście zgłoszeniowej spowoduje 

walkower na korzyść drużyny przeciwnej. 

 



V. System rozgrywek. 

1. Rozgrywki będą prowadzone w dwóch etapach. 

a) Runda zasadnicza – zawody turniejowe w dwóch grupach. 

b) Turniej finałowy. 

2. W turnieju finałowym biorą udział: drużyny z dwóch pierwszych miejsc w grupach, 

gospodarz jeżeli nie zakwalifikował się z rundy zasadniczej i zaproszone drużyny. 

3. W turnieju finałowym rozegrane zostaną mecze każdy z każdym do dwóch 

zwycięskich setów i uzyskane punkty doliczy się do punktacji z rundy zasadniczej. 

Zwycięzcą ligi zostanie drużyna z największą liczbą punktów po rundzie zasadniczej i 

turnieju finałowym. 

4. W turniejach rundy zasadniczej obowiązują przepisy PZPS (do trzech wygranych 

setów).  

5. W przypadku większej niż trzy liczby drużyn w grupie możliwe jest, po uzyskaniu 

zgody wszystkich, przyjęcie rozgrywania meczów podczas turniejów do dwóch 

wygranych setów.   

6. Turnieje ogrywane są kolejno na obiektach poszczególnych drużyn. 

7. Za organizację turnieju (przygotowanie hali, sędziowie, sporządzenie protokołu) 

odpowiada gospodarz obiektu. 

8. Obowiązująca punktacja w rundzie zasadniczej ( w przypadku przyjęcia możliwości 

wskazanej w punkcie 5): 

Spotkanie wygrane stosunkiem 3:0 oraz 3:1 (2:0) – 3 pkt. 

Spotkanie wygrane stosunkiem 3:2 (2:1) – 2 pkt. 

Spotkanie przegrane stosunkiem 2:3 (1:2) – 1 pkt. 

Spotkanie przegrane stosunkiem 1:3 i 0:3 (0:2) – 0 pkt. 

Walkower – 0 pkt. 

9. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno: 

a) Ilość zdobytych punktów, 

b) Większa ilość wygranych setów, 

c) Mniejsza liczba przegranych setów, 

d) Bezpośredni pojedynek, 

e) W przypadku niespełnienia pierwszych czterech punktów (gdy taki sam stosunek 

punktowo – setowy będą miały trzy i więcej drużyny) – losowanie. 

10. W przypadku wycofania zespołu w trakcie rundy zasadniczej: 

a) wyniki tego zespołu zostaną anulowane, kiedy drużyna rozegra mniej niż połowa 

przewidzianych spotkań, 

b) wyniki zostaną zaliczone a mecze pozostałe będą walkowerami dla przeciwników, 

w przypadku rozegrania więcej niż połowy przewidzianych spotkań. 

11. Weryfikację rozgrywek prowadzi: Gminny Klub Sportowy ARMATY Stoczek Łukowski 

Wiceprezes Zbigniew Olkowicz – tel. (25)7970047 w. 37 

12. Wyniki spotkania będą zamieszczone na stronie internetowej: 

http://www.stoczeklukowski.pl/ 



 

VI. Termin i miejsce. 

1. Turnieje rozgrywane będą w piątki godz. od 16 do 20, (lub inne dni - do uzgodnienia 

pomiędzy zainteresowanymi drużynami). 

2. Rozgrywki w fazie zasadniczej, prowadzone są zgodnie z załączonym wstępnym 

terminarzem rozgrywek (zał. nr 3). 

3. Termin i miejsce turnieju finałowego zostanie ustalony po konsultacji z opiekunami 

grających drużyn. 

4. Turnieje odbywać się będą w salach wskazanych przez drużyny w zał. nr 2. 

5. Termin spotkania może zostać zmieniony po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy 

zainteresowanymi drużynami i przekazaniu informacji do koordynatora rozgrywek. 

6. Organizator turnieju w rundzie zasadniczej dostarcza protokół z turnieju do biura 

organizatora w ciągu tygodnia od jego rozegrania. 

 

VII. Postanowienia końcowe. 

1. Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy. 

2. Koszty organizatorskie pokrywają gospodarze zawodów. 

3. Gospodarze zawodów zobowiązania są do: 

a) Przygotowanie boiska do gry i piłek meczowych, 

b) Zapewnienie sędziego / sędziów meczu. 

c) Przygotowania i przekazania protokołu meczowego pod adres: Gminny Klub 

Sportowy ARMATY Stoczek Łukowski, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek 

Łukowski, z dopiskiem „Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt”, 

lub faksem (25) 7970047 wew. 211 w terminie do 1 tygodnia od daty rozegrania 

meczu, ewentualnie e-mailem: gksarmaty@wp.pl 

4. Ubezpieczenie i badania lekarskie startujące drużyny zapewniają we własnym 

zakresie. 

5. Regulamin powiatowej Ligi Siatkówki Dziewcząt oraz wszystkie załączniki dostępne są 

na stronie internetowej: http://www.stoczeklukowski.pl/ 
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