
REGULAMIN
Szkolnej Ligi Piłki Siatkowej w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku

Mazowieckim

ROK SZKOLNY 2015/2016

Organizatorzy: Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

CEL ZAWODÓW:

-popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży

-zachęcanie do udziału w zorganizowanych imprezach sportowych

-wyłonienie najlepszego zespołu ZS1

-przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży szkolnej, propagowanie
zdrowego trybu życia

Miejsce i termin – sala gimnastyczna ZS1, liga rozgrywana  jesień-wiosna.

1. W  turnieju  uczestniczą  reprezentacje  poszczególnych  poziomów
nauczania.  (  Na  przykład:  drużynę  tworzą  uczniowie  tylko  klas
pierwszych, lub tylko klas trzecich)

2. Zespół uczestniczący w rozgrywkach powinien posiadać stroje sportowe i
obuwie HALOWE przystosowane do gry.

3. Zasady Ligi

1. Drużyna może zgłosić maksymalnie dziesięciu zawodników.
2. Zgłoszenia przyjmowane są u nauczycieli wf do 2015-10-29.
3. Do  turnieju  mogą  przystąpić  jedynie  uczniowie,  którzy  dostarczyli

nauczycielowi  zgodę  rodziców  na  udział  w  dodatkowych  zajęciach
sportowych.

4. Każdy mecz będzie grany do 2 wygranych setów.
5. Drużyny biorące udział  w turnieju  rozgrywają swoje mecze systemem

„każdy z każdym” 
6. W rozgrywkach ligowych kolejność zespołów w tabeli ustala się według

liczby  zdobytych  punktów  /2  za  zwycięstwo  (2:0),  1  za  zwycięstwo
(2:1) , 0 za porażkę /.

7. W  przypadku  uzyskania  równej  ilości  punktów  przez  dwa  lub  więcej
zespołów o zajętym miejscu decydują:

a)      korzystniejsza  różnica  między  wygranymi  i  przegranymi
setami w spotkaniach tych drużyn,



b)      przy dalszej równości,  korzystniejsza różnica tzw. „małych
punktów” w setach,

1. Najlepsza drużyna zdobywa Puchar Dyrektora Szkoły
2. Sędziowie turnieju: zawody prowadzone będą TYLKO przez nauczyciela

wf.
3. Przepisy gry:

Zawody prowadzone są w oparciu o aktualne przepisy gry w piłkę 
siatkową z uwzględnieniem:

1. Za wygrane spotkanie 2:0 drużyna otrzymuje 2 pkt, za 2:1 ( 1 pkt ), za
przegrany mecz 0 pkt.

2. W  momencie,  gdy  drużyna  nie  zgłosi  się  na  mecz  przyznawany  jest
walkower dla drużyny przeciwnej i 2 pkt. W przypadku nie zgłoszenia się
obydwu  drużyn,  przyznawany  jest  obustronny  walkower  i  0  pkt  dla
każdej drużyny;

3. Drużyna może rozpocząć mecz w minimum 6 osobowym składzie;
4. Dokonywanie zmian w składzie drużyny możliwe jest tylko i  wyłącznie

przed rozpoczęciem ligi. Gdy drużyna już rozpocznie rozgrywki zamiana
lub wymiana zawodników NIE JEST MOŻLIWA;

Postanowienia końcowe:

1. Drużyny  (zawodnicy)  ponoszą  odpowiedzialność  za  zachowanie  się
zawodników  w  trakcie  turnieju  w  przypadku  uszkodzeń  –  drużyny
ponoszą odpowiedzialność materialną.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników.
3. Za ubezpieczenia zawodników odpowiedzialność ponoszą Rodzice danych

zawodników.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i ich następstwa w

trakcie turnieju oraz w drodze na i z turnieju.

Szczegółową  interpretację  regulaminu  rozgrywek,  zgłoszone  protesty  oraz
sprawy nie ujęte w/w regulaminie pozostawia się w gestii organizatora.

Regulamin został zatwierdzony przez Dyrektora ZS1 w Grodzisku Mazowieckim
oraz organizatora w dniu 2015-10-19


