
REGULAMIN III MISTRZOSTW  GMINY LINIA  
W PIŁCE SIATKOWEJ NA ROK 2009  

Strzepcz 28/29.11.2009 rok 
 

I. CEL : 
 
- integracja mieszkańców gminy Linia poprzez sport i wspólny wypoczynek 
- popularyzacja gry w piłkę siatkową  
- wyłonienie Mistrza Gminy Linia w piłce siatkowej na rok 2009 
- zdobywanie kolejnych punktów do całorocznego II Współzawodnictwa Sołectw  o 
Puchar Gminy Linia na 2009 rok. 
 
II. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY 
 
- Gminny Dom Kultury w Lini 
- Zespół Szkół w Strzepczu 
- Urząd Gminy w Lini 
 
III TERMIN i MIEJSCE 
 
25 listopada / tj. środa o godzinie 18.00 / w Zespole Szkół w Strzepczu 
odbędzie się spotkanie kierowników drużyn – kapitanów na którym 
zostaną przyj ęte zgłoszenia i rozlosowane zostaną grupy 
rozgrywkowe. Do turnieju przyj ęte zostaną tylko dru żyny zgłoszone 
w dniu 25 listopada! 
 
W zależności od ilości drużyn mistrzostwa odbędą się 28 listopada /sobota od 
godziny 15.00/ oraz w 29 listopada / niedziela od godziny 13.30/ w Sali sportowej 
Zespołu Szkół w Strzepczu 
 
Program minutowy mistrzostw: zostanie przedstawiony kierownikom ekip na 
spotkaniu organizacyjnym 25 listopada. 
 
IV. UCZESTNICTWO 
 
W zgłoszonych do mistrzostw drużynach mają prawo startować: 
a. – mieszkańcy sołectwa zameldowani w nim na stałe lub czasowo 
b. – w zgłoszonej drużynie przez sołectwo może grać 2 zawodników – czki z innego 
sołectwa spełniającego wymogi pkt. a o ile dane sołectwo nie zgłosiło swojej drużyny 
do rozgrywek. 
c. – zawodnik-czka, który który-a rozegrał-a już mecz w zgłoszonym sołectwie nie 
może reprezentować i grać w innym sołectwie 
d. – zawodnicy- czki muszą posiadać i każdorazowo okazać do wglądu dokument 
tożsamości ze zdjęciem. 
e. – mecz może być rozpoczęty gdy w zespole jest minimum 5 /pięciu/ zawodników-
czek 
 



V SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK 
 
a – do rozgrywek zostaną przyjęte drużyny, które na 15 minut przed planowanym 
rozpoczęciem rozgrywek dostarczą do organizatora na wymaganej liście 
zgłoszeniowej wykaz zawodników i własnoręcznym podpisem. 
b.- w zawodach mogą uczestniczyć drużyny złożone z maksimum 10 zawodników – 
czek 
c. – system rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn: 
- przy trzech, czterech, pięciu  zespołach – każdy z każdym /tylko w niedzielę/ 
- przy sześciu, siedmiu, ośmiu i większej ilości zespołów  - system w dwóch grupach  
sobota i niedziela /2 zespoły które odpowiednio zajmą w grupie 1 i 2 miejsce wejdą do 
finału, o miejsca 5-8 mogą także zostać mecze w przypadku zainteresowania 
poszczególnych ekip. W innym przypadku o kolejności miejsc zadecyduje klucz 5 
miejsce zajmie ekipa, która w grupie zwycięskiej zajęła 3 miejsce itd. Na przemian              
z grupą przeciwną 
d. – zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZPS 
e. – w zależności od ilości drużyn mecze mogą być rozgrywane: 

1/ - jeden set do 25pkt, 
2/-  do dwóch zwycięskich setów do 15pkt, 

f. – kolejność drużyn w tabeli ustalana będzie wg 
 1 – zdobytych punktów 
 2- przy dwóch zespołach z taką samą ilością pkt. wynik bezpośredniego meczu 
 3 – przy trzech zespołach sporządzona zostanie dodatkowa tabela                             
z zainteresowanymi 
                 zespołami a o miejscu będą decydować: 

a. – zdobyte punkty 
b. – stosunek setów 
c    - większa ilość zdobytych setów 
d    - różnica  w pkt. „małych” 

  e.   – większa ilość zdobytych punktów „małych” 
g. zawody zostaną zweryfikowane jako walkower na niekorzyśc : 
 1/ drużyny, która spóźni się na rozpoczęcie zawodów więcej niż 5 minut 
 2/ drużyny – w której grał nieuprawniony zawodnik – czka 

3/ drużyny – która przed zakończeniem zawodów – meczu zeszła z boiska lub, 
której            
    liczba zawodników-czek  będzie mniejsza niż pięć 
4/ drużyny, której zawodnik, kierownik lub trener w czasie zawodów czynnie      
    znieważy sędziego lub organizatora   

 
W przypadku naruszenia w/w pkt. przez obie drużyny uczestniczące w zawodach 
wynik meczu zostanie zweryfikowany jako obustronny walkower 
 
VI NAGRODY 
 
Drużyny za zajęcie miejsc I- III otrzymują puchary, medale, natomiast wszystkie 
drużyny miejsca pamiątkowe dyplomy oraz drobny sprzęt sportowy .  
 
 
 
 



VII SPRAWY FINANSOWE 
 
Organizator pokrywa bezpośrednie koszty związane z organizacją mistrzostw – 
obsługę sędziowską, obsługę medyczną, nagrody i upominki natomiast sołectwa 
pokrywają koszy przejazdów 
 
VII POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 
- w trakcie trwania zawodów wszelkie zagadnienia i kwestie sporne omawia                
z organizatorem i reprezentuje drużynę kierownik danej drużyny. 
- zespoły przystępujące do zawodów zobowiązane są do przestrzegania niemniejszego 
regulaminu i poleceń organizatorów 
- we wszystkich sprawach nie ujętych w/w regulaminie decyzje podejmuje organizator 
i jego decyzja jest ostateczna 
- drużyny biorące udział w mistrzostwach zobowiązane są 
występować  
w jednolitych strojach sportowych oraz obuwiu sportowym z białą 
podeszwą /nie brudzącą parkietu Sali/ 
- uczestnik mistrzostw składając swój podpis na liście startowej 
potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 
zawodach. 
- organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas trwania zawodów ani           
w drodze na mistrzostwach a także po ich zakończeniu 
- organizator nie zabezpiecza piłek do rozgrzewki. 
Do zawodów dopuszczone zostaną tylko i wyłącznie drużyny 
zgłoszone na spotkaniu i odprawie kierowników ekip dnia 25 
listopada /środa/ dolna granica wieku to rocznik 1995. 
 
- uczestnicy sami ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych 
wypadków powstałych podczas trwania zawodów 
 
Wszelkie wiadomości można uzyskać w gminnym Domu Kultury w Lini oraz pod 
numerem tel. 0-58/572-81-64 od 8.00 do 15.00 
 
     
 
 

 
 

Ze sportowym pozdrowieniem. 
 
 


